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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-17/93-208
Ob-21378
1. V evidenco statutov sindikatov, voden pri Upravni enoti Ruše pod zap. št. 7,
kamor je vpisan Sindikat kovinske in
elektro industrije, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Sindikat Poslovnega sistema TDR
Ruše, se z dne 27. 1. 2000 vpiše sprememba imena sindikata. Novo ime sindikata je: Sindikat kovinske in elektro industrije
Slovenije – Konferenca sindikalnih podružnic Ruše.
2. Pravila Konference sindikalnih podružnic Ruše, ki jih je dne 28. 12. 1999
sprejel Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije – Konferenca sindikalnih podružnic Ruše, s sedežem Tovarniška c. 51, Ruše, se hranijo pri Upravni
enoti Ruše.
3. Matična številka (identifikacija) je
5990165.
Št. 02801-10/99
Ob-21379
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe prejme v hrambo pravila, vpisana
v evidenco statutov sindikatov dne 13. 12.
1999 pod zap. št. 110/93, z nazivom:
pravila Sindikata srednje strokovne in
poklicne šole Celje, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat srednje strokovne in poklicne šole Celje in sedežem: Ljubljanska 17,
3000 Celje.
Matična številka: 1228889.
Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati
odločba Občine Celje – OSDER, št.
02801-108/93 z dne 22. 11. 1993, izdana v korist Sindikata zavoda Srednje šole
Borisa Kidriča.
Št. 024-0001/00
Ob-21495
1. Oddelek za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne enote Lendava, je dne 9. 2. 2000 v
evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Lendava, pod zap. št. 49 vpisal
pravila Sindikata družbe Gidgrad Lendava, s sedežem v Lendavi, Partizanska
ul. 93.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke izreka, postane sindikat pravna oseba.
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Ob-21555
Pravila Osnovne organizacije sindikata Davčnega urada Ljubljana, izpostave Domžale, 1230 Domžale, Ljubljanska 69b, se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno številko 1/00.
Za identifikacijo se določi matična številka 1182587.

Razglasi sodišč
Oklici o skrbnikih in razpravah
II P 1057/99
SR-1646
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Marije Zrimšek, Topniška 30, Ljubljana, proti toženi stranki Dušanu Zrimšku, Topniška 30 Ljubljana, trenutno v tujini (Ukrajina), zaradi razveze zakonske zveze, dne 7. 1. 2000 sklenilo:
toženi stranki se v tem postopku postavi
začasna zastopnica Maja Kristan, odvetnica
v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije
St 13/2000-5
S-21380
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/2000 sklep z dne 7. 2. 2000:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom: ESO KIKO, Kleparstvo,
izolacije, konstrukcije, d.o.o., Kajuhova
17/a, Šoštanj in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni 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 sred-
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njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (7. 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 prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
III. Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Hramec Rudi, univ. dipl. prav., Praprotnikova 1, Mozirje.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Krekova banka, d.d., Slomškov trg
18, Maribor,
2. Banka Velenje, d.d., Rudarska 3, Velenje,
3. Esotech, d.d., Preloška c. 1, Velenje,
4. Rockwool, d.o.o., Železna cesta 14,
Ljubljana,
5. Sušec Jože – predstavnik delavcev.
VI. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko dne
7. 2. 2000.
VII. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 2,300.000 SIT na žiro račun
Okrožnega
sodišča
v
Celju
št.
50700-696-250, sklic št. 5-13-2000, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega
sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 2. 2000
St 23/99-16
S-21381
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/99 sklep z dne 7. 2. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: FK ASTRUM, Podjetje za trgovinsko dejavnost in poslovno-finančne storitve, d.o.o., Levec 25/a, Petrovče.
Odslej se firma dolžnika glasi: FK ASTRUM, Podjetje za trgovinsko dejavnost in
poslovno-finančne storitve, d.o.o., Levec
25/a, Petrovče – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hramec Rudi univ. dipl. jur., Praprotnikova
1, Mozirje.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi.
Upnike se poziva, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša
njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
št. 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. maja 2000 ob 13. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 2. 2000
St 23/98
S-21382
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 23/98 sklep z dne
7. 2. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Drofenik Breda, s.p., Urša center, Šmarje pri Jelšah 17, Šmarje pri
Jelšah.
Sedaj se firma glasi: Drofenik Breda s.p.,
Urša center, Šmarje pri Jelšah 17, Šmarje
pri Jelšah – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, univ. dipl. ek., Žibernik 28,
Rogaška Slatina.
III. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS ter vpis začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi.
Upnike se poziva, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun
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50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. maja 2000 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 2. 2000
St 10/99
S-21383
To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/99 z dne 7. 2. 2000, v smislu drugega
odstavka 99. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom EME
MOTO, podjetje za proizvodnjo in
prodajo avtomobilov, Dolane 33/a –
v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti navedenega sklepa
se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 2. 2000
S-21384
Narok za preizkus terjatev v stečajnem
postopku nad dolžnikom EME MOTO, podjetje za proizvodnjo in prodajo avtomobilov, Dolane 33/a – v stečaju, ki je bil
določen za 4. 4. 2000 ob 9. uri, v sobi
26/II, tega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 2. 2000
St 73/99
S-21385
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
73/99 z dne 3. 2. 2000 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom ALU SISTEM, proizvodnja, inženiring, trgovina
in storitve, d.o.o., Poljane, Bistriška 81
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:
1. Vegrad, d.d., Prešernova 9/a, 3320
Velenje,
2. SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, 1513
Ljubljana,
3. Kolpa, d.d., Rosalnice 5, 8330 Metlika,
4. Tement Rajko, s.p., Pri Habakuku 18,
2000 Maribor,
5. Spectrum steklarstvo, d.o.o., Celovška 275, 1000 Ljubljana,
6. Merkur, d.d., Cesta na okroglo 7,
4202 Naklo,
7. Stuag, d.o.o., Direkcija 81, Peskovškova 2, 1000 Ljubljana,
8. Proforma trend, d.o.o., Kostanjevec
17, 2316 Zg. Ložnica,
9. Stanislav Škafar, Stari log, 2331 Pragersko, delavski zaupnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek.,
zaposlena v TIM Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem listu RS.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2000
St 12/99
S-21386
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom RAPS, podjetja za racionalizacijo
in avtomatizacijo proizvodnih sistemov,
d.o.o. – v stečaju, Pod Gonjami 117,
Prevalje, se v skladu z drugim odstavkom
99. člena ZPPSL zaključi, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za kritje stroškov stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik RAPS, podjetje za racionalizacijo in
avtomatizacijo proizvodnih sistemov, d.o.o.
– v stečaju, Pod Gonjami 117, Prevalje,
izbriše iz sodnega registra.
I. narok za preizkus terjatev, razpisan za
dne 15. 3. 2000, ob 9. uri v sobi 38 naslovnega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 2. 2000
St 22/99
S-21387
To sodišče objavlja v postopku likvidacije pod opr. št. St 22/99 sklep z dne 9. 2.
2000:
I. Začne se likvidacijski postopek nad
predlagateljem oziroma likvidacijskim dolžnikom: Šolski servis, Zavod za izvajanje
spremljajočih dejavnosti Žalec, p.o.,
Ivanke Uranjek 2, Žalec.
Odslej se firma dolžnika glasi: Šolski servis, Zavod za izvajanje spremljajočih dejavnosti Žalec, p.o., Ivanke Uranjek 2, Žalec –
v likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Satler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.
III. Odredi se objava začetka likvidacijskega postopka na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS ter vpis začetka likvidacijskega postopka v sodni register pri tem
sodišču.
IV. Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove likvidacijski
masi.
Upnike se poziva, naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v 60 dneh od
dneva, ko je bil oklic o začetku likvidacijskega postopka objavljen v Uradnem listu
RS.
Prijavo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. maja 2000 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Št.

13-14 / 18. 2. 2000 / Stran 723

c. 33, Ptuj – v stečaju, ki je bil določen za
7. 3. 2000 ob 9. uri, v sobi 26/II, tega
sodišča se prekliče in se preloži na 14. 3.
2000 ob 13. uri, soba št. 26/II, tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 2. 2000

lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s
pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dan
31. 3. 2000 ob 13. uri, v sobi št. 7/III. nad.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva c. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 9. 2.
2000.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2000
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VI. Oklic o začetku likvidacijskega postopka se nabije na oglasno desko dne 9. 2.
2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2000
St 9/97-312
S-21388
To sodišče je v stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom Metka Tekstil, d.o.o.,
Ipavčeva 20, Celje – v stečaju, ki se vodi
pod opr. št. St 9/97, obvešča upnike o
naroku za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev, ki bo dne 5. aprila 2000 ob 9.
uri v sobi št. 106 tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni ob času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2000
St 499/93
S-21499
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
499/93 z dne 4. 2. 2000 zaključilo stečajni postopek nad Riko FRS, d.o.o., Ribnica
in Riko Robotika, d.o.o., Ribnica.
Po pravnomočnosti sklepa se zgoraj navedena dolžnika izbrišeta iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2000
St 19/99-8
S-21500
To sodišče je s sklepom opr. št. St
19/99 dne 9. 2. 2000 na podlagi 1 odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom CIT 91, Trgovina,
d.o.o., Jesenice, Kajžarjeva 17, Jesenice in postopek z istim sklepom tudi zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega okolica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 2. 2000
St 11/99
S-21501
Stečajni postopek nad dolžnikom: MONTEH, Proizvodnja, montaža, servis, inženiring, promet, trgovina, gostinstvo, turizem in zunanja trgovina, d.o.o., Celje,
Kidričeva 3, Celje, se v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL, zaključki, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka oziroma je neznatne
vrednosti.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: MONTEH, Proizvodnja, montaža, servis, inženiring, promet, trgovina, gostinstvo, turizem in zunanja
trgovina, d.o.o., Celje, Kdričeva 3, Celje, iz
sodnega registra.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2000
St 9/99
S-21556
Narok za preizkus terjatev v stečajnem
postopku nad dolžnikom Zorn, podjetje za
proizvodnjo konfekcije, d.o.o., Ormoška

St 75/99
S-21557
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom EME-FILING, Podjetje za finančni
inženiring, d.o.o., Ribniška 12, Maribor
se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2000
St 11/00-8
S-21558
To sodišče je s sklepom St 11/00 dne
11. 2. 2000 začelo in opravilo skrajšani stečajni postopek nad dolžnikom Plasteks, Trgovina in proizvodnja, d.o.o., Tabor 4,
Ljubljana, matična številka 5339898, šifra
dejavnosti 110.303.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Velimir Malešič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 5. 2000 ob 12. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2000

Kolektivni delovni spori

I Kd 395/99
K-21419
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Ljubljana, Dalmatinova 4 in udeležencem Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana, Župančičeva 6, zaradi izvrševanja kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi in organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v postopku naj prijavijo v 3 dneh od te objave,

Razpisi
delovnih mest
Št. 111-4/00-0515
Ob-21377
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani;
b) 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu
zakona o državnem pravobranilstvu, z aktivnim znanjem angleškega jezika.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 100-49/2000
Ob-21492
Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in
umetnosti razpisuje v skladu s statutom
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU delovno mesto
direktorja ZRC SAZU.
Za direktorja ZRC SAZU je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti s področij dejavnosti ZRC SAZU in izpolnjuje pogoje, ki jih
za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisuje zakon o raziskovalni dejavnosti, ustrezen podzakonski akt in splošni
akt ZRC SAZU,
– ima izkazano sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezni predpis.
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Kandidat mora predložiti program razvoja ZRC SAZU za obdobje štirih let.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
pošljite v petnajstih dneh od dneva objave
javnega razpisa na naslov: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Gosposka 13, z oznako “Razpis za direktorja ZRC
SAZU”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od dneva objave javnega razpisa.
Upravni odbor ZRC SAZU
Ob-21493
Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana objavlja prosto delovno mesto
vodje komerciale.
Od kandidata pričakujemo:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske
smeri,
– več kot 3 leta delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika (angleščine ali nemščine),
– obvladovanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 5-mesečnih poskusnim
delom.
Pisne ponudbe z dokazili o strokovni
usposobljenosti, delovnih izkušnjah ter življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi
na naslov: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana.
Morebitne informacije dobite v kadrovski službi na tel. 061/325-971, int. 225.
S prijavljenimi kandidati bomo predhodno opravili razgovor.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejeti odločitvi.
Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana
Št. 065-4/98
Ob-21554
Svet Centra za socialno delo Kočevje
razpisuje na podlagi sklepa sveta z dne 10.
2. 2000, 25. člena statuta Centra za socialno delo Kočevje, tretjega odstavka 32. člena zakona o zavodih in 56. člena zakona o
socialnem varstvu, delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo Kočevje.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– da ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in
programom dela v zaprti kuverti, na naslov:
Center za socialno delo Kočevje, Ljubljanska 25, 1330 Kočevje, z oznako “javni
razpis”.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Kočevje
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Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Ob-21568
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
061/17-49-272.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za HE Boštanj v obsegu
PGD, PZR, PZI in PID v orientacijski vrednosti 380,000.000 SIT.
3.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: maj 2000.
5.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

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

Preklic
Št. 09-2-4/00
Ob-21730
Preklicujemo javni razpis za invertni mikroskop za svetlo polje, digitalno fotografijo, fluorescenco, avtomatsko fotografijo,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 11-12 z
dne 11. 2. 2000, Ob-20773, št.
91-2-I/00.
Medicinska fakulteta
Popravek
Ob-21685
V javnem razpisu brez omejitev za
blago – za sukcesivno dobavo živil,
naročnika Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9-10 z

dne 4. 2. 2000, Ob-19970, se pod 3.(a)
točko: kraj dobave doda: Dom Škorpijon,
Veliki Boč 31/A, 2353, Sveti Duh na
Ostrem vrhu.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 33/00
Ob-20771
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja
19, 4000 Kranj, faks 064/226-012.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Vrtci naročnika Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000
Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah, v skupni orientacijski vrednosti
72,000.000 SIT:
I. mleko in mlečni izdelki: 6,900.000
SIT,
II. meso in mesni izdelki: 19,500.000
SIT,
III. ribe: 900.000 SIT,
IV. perutnina: 2,700.000 SIT,
V. zamrznjeno sadje in zelenjava:
3,200.000 SIT,
VI. kruh in pekovski izdelki: 5,800.000
SIT,
VII. pecivo: 2,200.000 SIT,
VIII. jajca: 1,000.000 SIT,
IX. južne jušne zakuhe in testenine:
1,000.000 SIT,
X. domače
sadje
in
zelenjava:
6,300.000 SIT,
XI. uvoženo
sadje
in
zelenjava:
5,800.000 SIT,
XII. sadni sirupi in sokovi: 2,800.000
SIT,
XIII. konzervirana živila: 3,500.000 SIT,
XIV. čaji: 400.000 SIT,
XV. osnovna živila in dodatki jedem:
10,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zainteresirani ponudniki lahko predložijo ponudbe za posamezne skupine razpisanega
predmeta javnega naročila.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
tajnici zavoda Ireni Zupan, Kranjski vrtci, C.
Staneta Žagarja 19, Kranj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 21. 2. 2000 do
vključno 16. 3. 2000 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu, v višini 6.000 SIT na žiro račun naročnika št. 51500-603-40437, sklicna številka 02/00.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
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IV. sredstva za pranje perila: 800.000
SIT,
V. papirna konfekcija: 5,800.000 SIT,
VI. druga čistilna sredstva in pripomočki:
2,200.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zainteresirani ponudniki lahko predložijo ponudbe za posamezne skupine razpisanega
predmeta javnega naročila.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
tajnici zavoda Ireni Zupan, Kranjski vrtci, C.
Staneta Žagarja 19, Kranj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 21. 2. 2000 do
vključno 16. 3. 2000 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu, v višini 6.000 SIT na žiro račun naročnika št. 51500-603-40437, sklicna številka 02/00.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 30 dneh po objavi razpisa, to je do
21. 3. 2000 do 12. ure. Prevzemnica je
Irena Zupan, tajnica zavoda Kranjski vrtci,
C. Staneta Žagarja 19, Kranj.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila je potrebno poslati oziroma
dostaviti na naslov: Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Kranjski vrtci, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri javnem odpiranju ponudb morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 30. 4.
2000 ter ustrezno izjavo banke za odobritev
izdaje garancije za dobro izvedbo del.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od dneva izstavitve računa, po dobavi
blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za dobo 12 mesecev.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 30. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) višina cena – ovrednoteno s 60 točkami,
b) celovitost ponudbe – ovrednoteno s
30 točkami,
c) plačilni pogoji – ovrednoteno z 10 točkami.
15., 16., 17.
Kranjski vrtci
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ka v 30 dneh po objavi razpisa, to je do
21. 3. 2000 do 12. ure. Prevzemnica je
Irena Zupan, tajnica zavoda Kranjski vrtci,
C. Staneta Žagarja 19, Kranj.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila je potrebno poslati oziroma
dostaviti na naslov: Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2000 ob
8. uri, na naslovu: Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri javnem odpiranju ponudb morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
30. 4. 2000 ter ustrezno izjavo banke za
odobritev izdaje garancije za dobro izvedbo del.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od dneva izstavitve računa, po dobavi
blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za dobo 12 mesecev.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 30. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) višina cena – ovrednoteno s 60 točkami,
b) celovitost ponudbe – ovrednoteno s
30 točkami,
c) plačilni pogoji – ovrednoteno z 10 točkami.
15., 16., 17.
Kranjski vrtci
Št. 33/00
Ob-20772
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja
19, 4000 Kranj, faks 064/226-012.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Vrtci naročnika Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000
Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila, potrošni material
in pripomočki za čiščenje ter toaletno
sanitarni material po skupinah, v skupni
orientacijski vrednosti 12,650.000 SIT:
I. sredstva za pomivanje posode:
830.000 SIT,
II. sredstva za čiščenje opreme in prostorov: 2,200.000 SIT,
III. sredstva za higieno, nego in zaščito
rok: 820.000 SIT,

Ob-21453
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:
Zdravstveni dom Dr. Franca Ambrožiča, Postojna, Prečna 2, 6230 Postojna, telefaks
067/72-62-681.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kom reanimacijskega
vozila z medicinsko opremo.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: predmet naročila je potrebno dobaviti
v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: najpozneje do 30. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Dr. Franca Ambrožiča,
Prečna 2, 6230 Postojna, tajništvo uprave,
kontaktna oseba Irena Magajna, tel.
067/72-62-681.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. februar 2000
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT - gotovinsko plačilo na blagajni ali virmansko nakazilo na
žiro račun 52200-603-30783 Zdravstveni
dom dr. Franca Ambrožiča, Postojna s pripisom “za javno naročilo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. marca 2000 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Dr.
Franca Ambrožiča, Prečna 2, 6230 Postojna, v tajništvu, pri prevzemnici, Ireni
Magajna, tel. in faks 067/72-62-681. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj” in
označene s številko objave javnega razpisa
v Ur. l. RS in naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte.
8. Kraj, datum in čas odpiranja ponudb:
Zdravstveni dom Dr. Franca Ambrožiča,
Prečna 2, Postojna, sejna soba, dne 10.
marca 2000 ob 12. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevna pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do dokončnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril, 21. čl. ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije: navedeno v razpisu.
16., 17.
Zdravstveni dom Dr. Franca Ambrožiča
Postojna
Ob-21454
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje, faks
068/462-151.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših
občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 115.000 litrov kurilnega olja EL in 15.000 l plina – propan
(kontejnerski prevoz) – sukcesivna dobava.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave za čas enega leta od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
po preteku enega leta od sklenitve pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210
Trebnje, kontaktna oseba: Darinka Trdina,
tel. 068/462-131 ali 462-100, faks
068/462-151, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 3. 2000, od
ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.000 SIT (vključno z DDV) z virmanom na žiro račun
Doma starejših občanov Trebnje številka
52120-603-32286.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba Dom starejših
občanov Trebnje – ne odpiraj“ in številko
objave v Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 14. uri v Domu starejših
občanov Trebnje, Stari trg 63, v pisarni direktorja doma.
9. Znesek, vrste in trajanje veljavnosti finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo naročila je
po vsakokratni dobavi v roku 45 dni po prejemu računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno naročilo: javno naročilo se oddaja v celoti.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno - poslovno in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb do 7. 3. 2000 do 8. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnovno in edino merilo za izbor je najnižja končna skupna vrednost naročila.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Darinki Trdina, poslovni sekretarki
Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg
63, tel. 068/462-131 ali 462-100, faks
068/462-151.
16., 17.
Dom starejših občanov Trebnje
Št. 33/00
Ob-21455
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica, tel. 064/721-431, faks
064/721-582.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje Extra lahko
EL v količini ca. 75.000 l.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi v celoti
zahtevano blago, delna ponudba ne bo
sprejeta.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 4. 2000 dalje po naročilu naročnika.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Osnovne šole dr. Janeza Mencinger-

ja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 17. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno nakazati pred prevzemom dokumentacije znesek v višini 10.000 SIT na
žiro račun Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska
Bistrica,
št.
51540-603-31408 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika: Osnovna šola dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 3. 2000 ob
8. uri v prostorih Osnovne šole dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, v Bohinjski Bistrici.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo preložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti blaga in garancijo banke
za dobro izvedbo posla v skladu z navodili o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 73/97).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja bodo opredeljeni v osnutku pogodbe in
v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
po zakonu o gospodarskih družbah.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,
– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,
– njihovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, njihovo poslovanje ne sme biti s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– so poravnali davke in prispevke, določene z zakonom,
– njihovi vodstveni delavci niso bili v preteklih treh letih pred pričetkom naročila obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
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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:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da je predložil kompletno kolo v testiranje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 30 točk, ocena strokovne komisije 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: do 10. 3. 2000.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3
z dne 14. 1. 2000, Ob-18699.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3.
2000, ob 13. uri na UL Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, v sejni sobi št.
115/I.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
14. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
16., 17.
Fakulteta za strojništvo
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– so že opravljali enake storitve kot so
predmet naročila (predložiti morajo referenčno listo).
Drugi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po 17. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena (čeprav najcenejša ponudba
ni nujno najugodnejša),
2. kvaliteta,
3. dobavni roki,
4. reference o dosedanjem opravljanju enakih storitev,
5. dodatne ugodnosti ponudnika.
Merila pod 1, 2, 3 in 4 so udeležena s
po 23% v vseh merilih, 5. merilo pa z 8%,
pri tem najboljši ponudnik dobi vse točke,
drugi dve tretjini točk in tretji polovico možnih točk.
Ponudnik, ki ne ponudi podatkov o zahtevanem merilu, prejme nič točk.
15., 16., 17.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Št. 00945/00
Ob-21456
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko razloženo po poslovnih enotah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 125 koles.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave če je predviden: 60
dni od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splošna položnica žiro račun 51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 20. 3. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000 ob 11. uri III. nadstropje uprava Slomškov trg 10, Maribor.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

Št. 81
Ob-21504
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, številka telefaksa,
061/218-567.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za predelavo polimernih gradiv.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: kot v
razpisni dokumentaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,150.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, Silva Zitta, soba VP/1, telefon št.
061/17-71-122.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Fakultete
za
strojništvo
št.
50100-603-40456, ali pri blagajni fakultete.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 3. 2000, do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: UL Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, z oznako - ne
odpiraj – ponudba “Sistem za predelavo
polimernih gradiv.“

Ob-21515
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, telefaks 061/132-10-76.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek nabavna služba, Zaloška
2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: eno kombi vozilo – furgon.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkrajši možen dobavni rok.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Onkološki inštitut Ljubljana, nabavna služba,
Zaloška 5, Ljubljana, tel. 061/131-72-76,
telefaks 061/132-10-76.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT pred dvigom razpisne dokumentacije na blagajni Onkološkega inštituta, Zaloška 5 ali na žiro račun št.
50103-603-45793.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana,
nabavna služba, Zaloška 5, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 29. 2. 2000, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, Stavba C, sejna soba, Zaloška 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 4% razpisane vrednosti, trajanje garancije do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot izhaja iz po-
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godbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik odgovarja za izvedbo prejetega naročila naročniku ne glede na število podizvajalcev.
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, zakonom o javnih naročilih in po razpisni dokumentaciji.
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):
1. cena – 60%,
2. reference – 10%,
3. stroški vzdrževanja – 10%,
4. dobavni rok – 20%,
Skupaj: 100%.
Način uporabe meril: v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7
dne 28. 1. 2000 pod št. Ob-19564.
Onkološki inštitut, Ljubljana
Št. 12504
Ob-21516
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: JP Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/317-851.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., na lokacijo CČN v Zalogu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava dveh delovnih
vozil za potrebe JP Vodovod - Kanalizacija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje tudi samo za 1 vozilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
1. za delovno kombinirano vozilo
45,000.000 SIT (brez upoštevanja DDV),
2. za delovno vozilo-vakumsko cisterno 35,000.000 SIT (brez upoštevanja DDV).
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6
mesecev po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku, tel. 061/17-29-473.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-601-11581, ali na naši blagajni
na Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure). Pri
plačilu se mora navesti številko Uradnega
lista in številko objave. Ponudnik mora ob
dvigu razpisne dokumentacije pustiti svoj
naslov, tel., faks in priimek in ime kontaktne
osebe.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 3. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10, II. nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2000 ob 8. uri, JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT
(za delovno kombinirano vozilo) in
2,000.000 SIT (za delovno vozilo-vakumsko cisterno).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura javnega odpiranja ponudb
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji
15., 16., 17.
JP Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Št. 012504
Ob-21517
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov
trg
10,
Ljubljana,
faks
061/317-851.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., na lokacijo CČN v Zalogu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava reagenta za nevtralizacijo smardu in vzdrževaje obstoječih
dozirnih naprav za reagent na kanalizacijskih objektih v upravljanju JP Vodovod-Kanalizacija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 14
dni po podpisu pogodbe
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10,
Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku,
tel. 061/17-29-473.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-601-11581, ali na naši blagajni

na Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure). Pri
plačilu se mora navesti številko Uradnega
lista in številk objave. Ponudnik mora ob
dvigu azpisne dokumentacije pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek in ime kontaktne
osebe.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9.3. 2000 do14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 1999 ob 8. uri, JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, sejna
soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 450.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
JP Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Št. 08-13-1/2000
Ob-21531
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijski inštitut Slovnije, Hacquetova 17, Ljubljana, tel. 061/1375-375, faks
061/1375-413.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: aparatura za določanje vsebnosti alkohola, specifične
mase, skupnega ekstrakta in pepela v
vinu.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,800.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: 3
mesece po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,
Ljubljana, tel. 061/1375-375, tajniška soba 18, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.
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Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,
Ljubljana, tel. 061/1375-375, tajniška soba 18, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. marec 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113, z virmanom ali splošno
položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. marec 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, v primeru
osebne ponudbe na isti naslov v tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. marec 2000 ob 13. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: inštrumenti zavarovanja se ne zahtevajo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja 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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 3. 2000 po
10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– tehnične karakteristike aparature –
50%,
– ponudbena cena – 30%,
– garancija, servis – 10%,
– reference – 10%.
15., 16., 17.
Kmetijski inštitut Slovenije

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 5. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro v tajništvu
Sektorja za vzdrževanja, IV. nadstropje, kontaktna oseba je Mojca Ferleš, tel. 174
2441, Hajdrihova 2, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je zajet v ceni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 3. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C5, prevzemnik Katarina
Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba D/IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%, trajanje veljavnosti 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik
bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti
priložen spisek podizvajalcev (poddobaviteljev) in navedena pravna oblika odnosa
med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
priglasitveni list,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca,
– reference redno zaposlenih strokovnjakov,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. marec 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113, z virmanom ali splošno
položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. marec 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, v primeru
osebne ponudbe na isti naslov v tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. marec 2000 ob 13. uri v sejni sobi upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: inštrumenti zavarovanja se ne zahtevajo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja 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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. marec 2000
po 10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– tehnične karakteristike aparature –
50%,
– ponudbena cena – 30%,
– garancija, servis – 10%,
– reference – 10%.
15., 16., 17.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 08-13-2/2000
Ob-21532
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijski inštitut Slovnije, Hacquetova 17, Ljubljana, tel. 061/1375-375, faks
061/1375-413.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: gelski permeacijski
kromotograf za čiščenje rastlinskih
vzorcev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: 2
meseca po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Št. 8124/420/2000
Ob-21525
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 061/174 24 42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava na lokacije
navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kapastih steklenih izolatorjev in obešalnega materiala.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago in na vpogled na naslovu naročnika.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval dve delni ponudbi za
tehnično zaključene enote:
A) kapasti stekleni izolatorji,
B) obešalni material.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
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– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega davčnega urada, da je ponudnik zavezanec za DDV,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:
· da ponudnik ni plačilno nezmožen, 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 (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz
katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi
in drugimi pravicami (pogodbe med ponudnikom in principali ali zastopniki, ali druge listine, iz katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta pogodbe v Republiki
Sloveniji),
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenost izvedbe predmeta naročila,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju ali izjavo,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– podatke o že sklenjenih pogodbah za
tovrstne dobave, iz katerih je razvidna stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– dokazilo za zagotavljanje kvalitete
(ISO).
Vse ostale zahtevane dokumente, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (70%),
– plačilni pogoji (5%),
– reference ponudnika (5%),
– reference proizvajalca (20%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Miro Ham, tel. 061/174-24-55 faks
061/174 2442. Ponudnik lahko v času raz-
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pisa zahteva dodatna pojasnila v roku do
1. 3. 2000.
16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Ob-21565
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, faks
066/527-185.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: telefonska centrala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: čim
prej.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
čim prej.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, informacije pri Alenki Vodopivec, tel.
066/462-218, faks 066/527-185, pritličje upravne stavbe.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni dan od 9. do 12. ure do 17. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT (DDV je vključen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra št. 51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni promet Koper.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 3. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Ankaran, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-218, faks 066/527-185.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2000 ob 11. uri v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
sejni sobi, I. nadstropje – nad dvorano za
predavanja.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti.
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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o solventnosti, poravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 20. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe (izključitveni pogoj),
– možnosti dograjevanja in dopolnitev
ponujene opreme,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– vzdrževanje opreme (pogodbo o rednem vzdrževanju opreme pripravi ponudnik)
in zagotovljen servis z naslovom servisa,
– rok dobave oziroma izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kompleksu naročnika,
– garancijski rok,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika,
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Ob približno enakovredni kvaliteti in ponudbeni ceni ima prednost ponudnik:
– z višjim ponujenim nivojem kvalitete,
– z ugodnejšimi referencami.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jožef
Vrčon, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, tel. 066/462-220,
telefaks 066/527-185.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne18. 6. 1999 pod št.
48, Ob-5095.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 155/2000
Ob-21566
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Arto 13, Sevnica, z enotami DU
Sevnica in DU Brežice, tel. 0608/461-400,
faks 0608/41-643.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica in
enota Dom upokojencev Brežice, Prešernova cesta 13, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
400.000 l.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno količino dobave kurilnega olja za potrebe Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca in
Doma upokojencev Brežice.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 30, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška in strojna
oprema, subvencionirana s strani MZT
– paket X., zap. št. 2350,08 – delovna
postaja, osebni računalniki, prenosni računalniki, avdio snemalni sistem, druga
strojna oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan” – vložišče Instituta, Jamova 39, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do 6. 3. 2000 na podlagi
dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 50101-603-50272 ali na blagajni IJS od 8. do 12. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan”, vložišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba na razpis za računalniško in strojno opremo”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2000 ob 11. uri na Institutu Jožef
Stefan, Jamova 39, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 39 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 15%,
– tehnične karakteristike ponujene
opreme, ocenjene na podlagi priložene
tehnične dokumentacije in opisa opreme –
prednost bodo imele ponudbe, ki bodo ponujale najnovejši program (tehnične in teh-

nološke rešitve) in obenem dokazovale
prednosti njihove ponudbe pred konkurenčnimi – 20%,
– plačilni pogoji – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile najboljše plačilne
pogoje – 10%,
– dobavni rok – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile krajši dobavni rok
– 5%,
– garancije, ki jih nudi ponudnik – prednost bodo imeli ponudniki, ki nudijo daljšo
garancijo – 10%,
– servis in vzdrževanje (20%) – prednost
bodo imeli ponudniki, ki:
– imajo lastno servisno mrežo,
– imajo nižje cene servisa in vzdrževanja,
– vzdržujejo zalogo rezervnih delov,
– imajo krajši odzivni čas
– reference in izkušnje ponudnika – ponudniki brez referenc bodo izločeni iz postopka oddaje javnega naročila, prednost
bodo imeli ponudniki, ki so bili že kdaj izbrani po zakonu o javnih naročilih – obvezno navesti naročnika – 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Branka Rapoša, tel. 061/177-33-31.
16., 17.
Institut “Jožef Stefan”
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 2000 po
predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51610-603-30554 ali v gotovini na blagajni na sedežu naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 3. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica.
Ponudbe je potrebno poslati v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za izbiro ponudnika za dobavo kurilnega olja” in številko objave v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudbe se lahko oddajo tudi osebno v splošni službi v tajništvu zavoda na
Impoljci, Arto 13 do roka, ki je določen v
javnem razpisu.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 11. uri v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, v
prostorih restavracije Dvorec.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ocenjene vrednsoti naročila z veljavnostjo do 28. 4. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je priloga k razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe do 28. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena 50%, plačilni pogoji 30%, reference ponudnika 10%, sposobnost ponudnika, da javno naročilo izvede sam 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani jih dobijo v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13,
Sevnica, kontaktna oseba Mešiček Vlado,
tel. 0608/461-400 ali faks 0608/41-643.
16., 17.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Sevnica
Št. 81-15/2000
Ob-21567
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
Ljubljana, tel. 061/123 22 05.

Ob-21539
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26 144, faks 0601/26 642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: goriva in filtri. Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja 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 za celotno naročilo ali za posamezen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
13,700.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: filtri: 2,000.000 SIT,
– sklop 2: goriva: 11,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje od 1. 4. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s seboj vse
podatke, potrebne za izstavitve računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 3. 2000 do 9.30.
V primeru, da se ponudbena dokumentacija
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odda osebno, se lahko odda le od ponedeljka do petka od 7. do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodarsko finančnega sektorja (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot
to predvideva zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Uradni list RS, št. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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):
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje
posameznega merila je opisana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis je obsegal 4 sklope.
Rezultata za dva sklopa sta objavljena v tem
Uradnem listu (Ur. l. RS, št. 14/00) za dva
sklopa pa postopek zaradi revizijskega zahtevka še ni zaključen.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
92 dne 12. 11. 1999 pod št. Ob-14702,
objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 14
z dne 18. 2. 2000.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 26/2000
Ob-21553
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Ribnica, d.o.o., Breže 1/b, Ribnica, telefaks 061/861-138.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ribnica, Sodražica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno EL olje, ca.
400.000 litrov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj bo izbran za celotno količino.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: marec–maj in september–december.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000, oziroma do izbire novega
dobavitelja.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica,
d.o.o.,
Breže
1b,
Ribnica,
tel.
061/861-138, Jelka Nosan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1b, 1310
Ribnica, z oznako “Ne odpiraj – ponudba –
gorivo”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000, Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1b, 1310
Ribnica, ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe,z veljavnostjo do izbire ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji in pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik bo
izbran samo eden.
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: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvaliteta, plačilni rok, cena, reference, garancija
za izvršitev naročila, popust in druge ugodnosti.
15., 16., 17.
Javno komunalno podjetje Komunala
Ribnica, d.o.o., Ribnica
Št. 108/00
Ob-21561
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, telefaks
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: oksigenatorji za odrasle
in otroke, in sicer:
1. zaprti sistem za odrasle: 200 kom,
2. odprti sistem za odrasle: 650 kom,
3. odprti sistem za otroke:
– do 10 kg telesne teže – 20 kom,
– od 10 do 50 kg telesne teže – 30
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:
95,300.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1.20,000.000 SIT,
2. 70,000.000 SIT,
3.a 2,100.000 SIT,
3.b 3,200.000 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: 29. 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 dokumnetacijo –
Oksigenatorji.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 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:
21. 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.
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: 20. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponudbena cena – 50%,
2. strokovne zahteve – 40%,
3. reference ponudnika – 10%,
– skupaj – 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Klinični center Ljubljana
Št. 109-00
Ob-21562
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, telefaks 061/143-1254.
2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, SPS interna klinika, Klinični oddelek
za kardiologijo, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
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17. Prvi neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen 21. 1. 2000, Ur. l.
RS, št. 5.
Klinični center Ljubljana

predložiti do 13. 3. 2000, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 3.
2000, ob 8.30, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi in
montaži.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izdelavi, dobavi in montaži pisarniške in druge notranje opreme v PP Škofja Loka.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 130 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
reference ponudnika, finančno stanje ponudnika in kvaliteta.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za merilo “cena“ je 30 točk, za
merilo “reference ponudnika“ 10 točk, za
merilo “finančno stanje ponudnika“ 6 točk
in za merilo “kvaliteta“ 4 točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: radiofrekvenčni generator za transkatetersko ablacijo motenj
srčnega ritma.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 7,5 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2000.
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: 28. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT ki jih ponudnik
plača pred dvigom dokumentacije na ŽR:
50103-603-51820 sklic na številko 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo.
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:
13. 3. 2000 ob 12. 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% razpisne vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe je
do poteka veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja 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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 3. 2000 po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponudbena cena – 60%,
2. tehnično tehnološki del s kvaliteto
in funkcijo – 20%,
3. garancija in servis – 10%,
4. reference ponudnika – 10%
– skupaj – 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.

Št. 0048-308/17-00
Ob-21563
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks št.
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave (montaže): PP Škofja
Loka, Na trati, Škofja Loka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izdelava, dobava in montaža pisarniške
in druge notranje opreme na PP Škofja
Loka.
Popis (vrsta in količina) zahtevane
opreme je razviden iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi za izvedbo javnega naročila v celoti. Ponudnik ne more ponuditi posameznih postavk iz popisa zahtevane
opreme.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 18,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasnejši rok za izdelavo, dobavo in montažo
opreme, ki je predmet javnega naročila, je
10. 6. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve: Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade (tel. 061/172-43-83), kontaktna
oseba:
Sanja
Tufegdžič,
tel.
061/172-40-18.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
4.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
308-17-00.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno

Ob-21654
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/30-03-924, faks 061/30-03-912.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 x ultrazvočni digitalni
aparat za ginekološko ambulanto s pripadajočimi sondami in dodatno opremo.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: april
2000.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s potrdilom o vplačilu in fotokopijo potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentacijo do 3. 3. 2000 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT (DDV vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka model
02 8-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 20. 3. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: ‘’Ne
odpiraj – Ponudba’’, za JR-ultrazvok/2000.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2000 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih mesečnih obrokov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 20. 3. 2000
po 12. uri.
14. Merila z dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 40%,
– kvaliteta 40%,
– poprodajne storitve 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-21660
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/300-39-24, faks 061/300-39-12.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 263 tiskalnikov.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.
(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: april
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu in fotokopijo Potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentacijo do 3. 3. 2000 do 14. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT (DDV vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka model
02 9 - 280 - 86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: do 10. 3.
2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: ‘’Ne
odpiraj – Ponudba’’, za JR-Tiskalniki/2000.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih mesečnih obrokov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 10. 3. 2000
po 11. uri.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena
– 40%,
– čas odprave okvare
– 25%,
– reference ponudnika
– 25%,
– boniteta ponudnika
– 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen 27. 12. 1999, Ur. l. RS,
št. 108.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 403-1/00
Ob-21703
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, št.
faksa 178-56-82.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave:

– Župančičeva 3,
– Beethovnova 11,
– Tivolska 5,
– Cankarjeva 5,
– Cankarjeva 18,
– Slovenska 54 in
– Trg republike 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik se lahko poteguje le za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
60,000.000 SIT oziroma 30,000.000
SIT/letno.
(d)
4. Datum dobave če je predvideno: sukcesivna dobava v roku 24 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave:
24 mesecev od datuma podpisa pogodbe
oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti v vrednostnem obsegu.
6. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo je: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, soba 123/V,
Mija Palčič ali Mira Kotnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 15. 3. 2000, in
sicer vsak dan od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati 5.000 SIT.
Način plačila je virmansko nakazilo ali plačilo s položnico na račun številka:
50100-630-10014 s sklicem na številko
1810995-7141998-00000000.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudba je potrebno
predložiti najkasneje do torka, 21. 3. 2000
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, finančna služba, soba 123/V.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 3. 2000 ob
9.15 na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, 1502
Ljubljana v sejni sobi v I. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
unovčljivo na prvi poziv, v višini 10 % od
vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj financiranja in plačila je nad 30 dni od uradnega
prejema fakture.
11., 12.
13. Datum do katerega smejo ponudniki
umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe ponudniki ne smejo umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kakovost blaga, kakovost storitve, konkurenčnost cen, plačilni roki in dobavni roki.
15., 16., 17.
Ministrstvo za finance
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Rače-Fram – tajništvo, Grajski trg 14,
2327 Rače.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 21. 2. 2000
dalje, med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občine
Rače-Fram, št. 51800-630-25547, s pripisom za “čistilno napravo Podova”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 20. 3. 2000 do 14.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – izgradnja čistilne naprave v
Podovi”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 20. marca 2000
ob 15. uri, na sedežu Občine Rače-Fram,
sejna soba, Grajski trg 14, Rače.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati do izbire ponudnika.
V primeru neupravičene (zavrnitve) pritožbe pritožnika, naročnik vnovči akceptni
nalog pritožnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z
odredbo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97) in v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila:
– ponudbena cena (50%),
– reference (30%),
– druge ugodnosti ponudnika (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, kontaktna oseba Božo Štauber, tel.
062/608-692, faks 062/608-693.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Rače-Fram

Št. 00945/00
Ob-21488
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.
3. Kraj izvedbe del: Velika Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja objekta pošte Velika Loka v predvideni vrednosti 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: takoj po podpisu pogodbe, zaključek 6 mesecev po podpisu pogodbe.
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: 10. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 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:
21. 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, višje od
30,000.000 SIT.
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),
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Preklic
Ob-21423
Gradbeno stanovanjsko podjetje Grasto,
d.o.o., Domžale, Matije Tomca 4, 1230
Domžale, preklicuje veljavnost javnega razpisa za izdelavo plinske mreže na področju
Domžale-sever, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 20. 8. 1999, ker naročnik ni uspel zagotoviti potrebnih finančnih sredstev za investicijo.
Gradbeno stanovanjsko podjetje
Grasto, d.o.o., Domžale
Popravek
Ob-21438
V javnem razpisu za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Rimske in
Ljubljanske ceste v Šmarju Sap, naročnika
Občine Grosuplje, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19545, se v 4. (a) točki besedilo glasi:
izgradnja kanalizacijskega omrežja (ločeni
sistem) – kanal S (od RJ 1 do RJ 8A), kanal
E (od RJ 1 do RJ 12), kanal E1 in kanal E4,
in sicer:
– preddela,
– zemeljska dela,
– kanalizacija,
– dolžina trase sanitarnega kanala znaša
približno 1000 m, dolžina trase meteornega kanala pa približno 550 m.
Ostali tekst javnega razpisa ostane nespremenjen.
Občina Grosuplje
Št. 352-13/00
Ob-21404
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, 062/608-693.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Podova, Občina Rače-Fram.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja čistilne naprave v Podovi.
Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 45,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je mesec maj 2000, dokončanja
mesec september 2000.
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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: 30. 4. 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 13. 3. 2000 ob 10. uri, na
sedežu družbe.
17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 7/00
Ob-21540
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Proletarska 1.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zamenjava toplotne postaje v objektu Proletarska 1 z dvema ločenima toplotnima
postajama; 9,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: maj 2000,
dokončanje 30 dni po pričetku.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, soba 255/II,
tel. 306-11-65.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003 s
pripisom JR 7/00.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 2000 do 8.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 2000 ob 9. uri, Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 143/I.
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%.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 3. 2000 do
9. ure.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Mestna občina Ljubljana
Ob-21544
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki, faks 064/600-00-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: območje Občine Železniki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost: vzdrževanje gozdnih cest v Občini Železniki v letu 2000:
– zasebni
gozdovi
v
vrednosti
6,700.000 SIT,
– državni gozdovi v vrednosti 700.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka je takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del pa najkasneje do
30. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Železniki, 4228 Železniki, Češnjica 48,
II. nadstropje. Referat za komunalo, kontkatna oseba Darko Gortnar, tel.
064/600-00-16.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko plačajo na blagajni občine ali z virmanom na ŽR Občine
Železniki, št. 51510-630-50272.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20 dni po objavi tega
razpisa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
čas in kraj odpiranja ponudb bo določen v
razpisni dokumentaciji.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahtevano po razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje do 10. 4. 2000.
17., 18.
Občina Železniki
Št. 41405/00011/2000
Ob-21545
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: dokončanje gradnje telovadnice z veznim hodnikom pri OŠ Bojana Ilicha, Mladinska
13, Maribor;
– gradbena, obrtniška, instalacijska
dela in vgradna oprema – ocenjena vrednost je 110,000.000 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 je predvidena
v enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
3. 5. 2000, zaključek do 1. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/22-01-315.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen v
sobotah, nedeljah in praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis
– OŠ Bojana Ilicha – dokončanje gradnje
telovadnice”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 3. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000 ob 12. uri, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
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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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb, tj. 10. 3. 2000 od 12. ure naprej.
15.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– cena 70%,
– rok plačila 20%,
– reference pri sorodnih delih 5%,
– garancijski rok 5%.
17., 18.
Vrtec Murska Sobota

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 3. 2000 do 11. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in naročila “Javni razpis za izvedbo pripravljalnih del za razširitev pokopališča Bertoki”
in polnim naslovom ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 2000
ob 12. uri v sejni sobi Komunale Koper,
odpiranje vodi predsednik komisije Štrancar Goran, univ. dipl. inž. gr. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb , morajo imeti s seboj pooblastilo
za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe.
11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev je detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 10. 3. 2000 do 12. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril(21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudba mora veljati do 20. 4.
2000, rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je predvidoma 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Komunala Koper, d.o.o., s.r.l.
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ni 5% ocenjene razpisne vrednosti. 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:
skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodbo v skladu z 61. členom zakona o javnih naročilih.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 3. 2000 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Št. 12
Ob-21546
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6,
9000 Murska Sobota.
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: rekonstrukcija vrtca Gozdiček v Štefana Kovača ulici v Murski Soboti, ocenjena vrednost del znaša 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
aprilu 2000, konec del najkasneje do 20. 8.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6, 9000
Murska Sobota.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na ŽR št.
51900-603-30458 – Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Vrtec Murska Sobota,
Talanyijeva 6, 9000 Murska Sobota – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2000 ob 13. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del z veljavnostjo 60 dni od odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:

Št. II-6/37
Ob-21547
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica
15. maja 4, Koper. Postopek za izbiro izvajalca brez omejitev vodi Štrancar Goran,
univ. dipl. inž., tel. 066/639-57-27, faks
066/639-57-28.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: pokopališče v Bertokih, Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamič: izvedba pripravljalnih del za razširitev pokopališča
Bertoki.
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
28,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je april 2000, predvideni rok dokončanja razpisanih del pa je
junij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na Komunali Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 28. 2. 2000 pri
Štrancar Goranu ali Ručgej Mileni, tel.
066/639-57-27, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, davčne številke zavezanca in točnim naslovom davčnega zavezanca.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT (+19% DDV), način plačila razpisne dokumentacije je na žiro račun
Komunale Koper št. 51400-601-10953 z
navedbo predmeta naročila.

Št. 352-13-7/2000-0801-03 Ob-21571
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 M. Blassin,
udi. ek. inž. grad., Slovenska 40, 2000
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Maribor, tel. 22-01-414, faks 226-551, soba št. 110.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: MČ Studenci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacijskega zbiralnika Studenci–Limbuš, odsek Studenci–Marlec, ocena 50 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek april
2000, dokončanje avgust 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOM, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor, soba 110.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: dvajset dni
po objavi razpisa vsak delovnik od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 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: trideset koledarskih dni,
šteto od dneva objave v Uradnem listu RS,
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:
prvi delovni dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 9. 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: po roku odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika 40 točk,
– ponudbena cena 40 točk,
– garancijski rok za izvedbo 10 točk,
– rok dokončanja 10 točk.
16., 17., 18.
Mestna občina, Mestna uprava Maribor
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Št. 40501-10/00-34
Ob-21578
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, telefaks št. 061/714-005.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Kraj izvedbe del: Območje Domžale
– Sever in Sp. Jarše.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izdelava plinovodnega omrežja na območju
Domžale – Sever, vrednost 90,000.000
SIT.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: razpis zahteva celotno
ponudbo.
c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: v
oddaji del, izdelava projektov ni vključena.
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: oddaja del se izvrši
na podlagi PGD in PZI projekta.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik svoje variante ne more
ponuditi.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: april – junij
2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Savska 2, 1230 Domžale.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 3. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 10.000 SIT na žiro račun št.
50120-630-810230.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Oddelek
za gospodarske javne službe, Savska cesta
2, 1230 Domžale – tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
plin - Ponudba. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2000 ob 12. uri na sedežu Občine
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (konferenčna soba - I. nadstr.)
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
obračunske situacije v skladu s pogodbo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: navedena 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:
navedena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Savska 2, Domžale;
kontaktna oseba: Iztok Obreza, univ. dipl.
inž. str.; tel. 72-42-022, faks. 714-005.
Občina Domžale
Št. 351-21/97
Ob-21581
1. Naročnik , poštni naslov, številka telefaksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik, faks 0601/44-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Hrastnik–Unično,
Marno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradnja vodovoda Marno, odcep Unično – Krištandol; III. etapa, okvirna vrednost 10 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso predvidene.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del 20.
marec 2000, čas izvedbe del je 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 10.000 nakažite na ŽR Občine Hrastnik, št.
52710-630-10061, z navedbo predmeta
naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 10. 3. 2000 ob 11. uri v sejni
sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremeljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izstavitev začasnih mesečnih situacij z rokom plačila 30 dni od izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: registracija oziroma obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 3. 2000 ob
11. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 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 4,440.000 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

(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 21. 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
21. 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 Vrhnika – CP Log na
odseku 652 od km 8,300 do km 10,000“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 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 3,600.000 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, bi-
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fiksnost cen, finančni pogoji (kredit, odlog
plačila, sistem “ključ v roke“), rok izvedbe,
garancija, usposobljenost, kompletnost ponudbe).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: tel. 0601/54-371, Sihur Tomaž.
17., 18.
Občina Hrastnik
Št. 110-1/00
Ob-21584
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
delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj –
Koper, pododsek Ravbarkomanda –
Unec na odseku 655 od km 4,000 do
km 1,450.
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 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 21. 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
21. 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 Ravbarkomanda – Unec
na odseku 655 od km 4,000 do km 1,450“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

Št. 110-1/00
Ob-21583
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 8,300 do km 10,000.
Ocenjena
vrednost
celote
je
120,000.000 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.
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lančno 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 3/1-00
Ob-21586
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica
15. maja 13, faks 066/486-120, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper, Ulica 15. maja 13.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: dobava in montaža opreme za hlajenje
mansarde objekta Rižanski vodovod
Koper.
Ocenjena vrednost del ca. 14,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi svojo varianto z ločenim predračunom.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 1. 4. 2000, predviden čas dokončanja je 15. 5. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15.
maja 13, (tajništvo), faks 066/486-120, tel.
066/4860, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 20,000.000 SIT,
način
plačila:
virman,
na
račun
51400-601-11191.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 13. 3. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 13 (tajništvo), 6000
Koper, faks 066/486 120, tel. 066/4860.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 13. 3. 2000 ob 13.
uri v mali sejni sobi (št. 113) na Rižanskem
vodovodu Koper.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v vrednosti 1,400.000 SIT
(10% predvidene vrednosti del).
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: po razpisnih pogojih.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisnih pogojih.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 3. 2000 od
13. ure dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po razpisnih pogojih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.
18.
Rižanski vodovod
Koper, d.o.o., – s.r.l.

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

Popravek
Ob-21424
V javnem razpisu brez omejitev za redno letno vzdrževanje občinskih cest v Občini Krško, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19497, se naslednji točki popravita in
se pravilno glasita:
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti do 7. 3. 2000, najkasneje
do 10. ure.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 3.
2000 ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, v sejni sobi D.
Občina Krško
Št. 237
Ob-21452
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: celostna oglaševalska akcija projekta “Rekreacija
2000 – Živimo zdravo za zabavo“:
– oblikovanje zaščitnega znaka projekta,
– oblikovanje
plakatov
velikosti
100 cm × 70 cm, predvidoma v štirih različicah,

– priprava za tisk plakatov velikosti
100 cm × 70 cm, predvidoma v štirih različicah,
– oblikovanje jumbo plakatov, predvidoma v dveh različicah,
– priprava za tisk jumbo plakatov,
– oblikovanje brošure “Rekreacija 2000
– Živimo zdravo za zabavo“, predvideno v
petnajstih različicah,
– priprava za tisk brošure “Rekreacija
2000 – Živimo zdravo za zabavo“, predvideno v petnajstih različicah,
– priprava scenarijev televizijskih oglasov,
– izdelava televizijskih oglasov,
– priprava scenarijev radijskih oglasov,
– izdelava radijskih oglasov,
– ostala oglaševalska orodja.
4. Ocenjena vrednost naročila je
6,300.000 SIT.
5. Datum pričetka in dokončanja storitve: rok pričetka opravljanja storitve je 11. 5.
2000, rok dokončanja 4. 8. 2000.
6. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril):
– cena – 30 %,
– vsebinska zasnova projekta – 30%,
– reference s področja oglaševanja –
20%,
– ugodnosti – 20 %.
7. (a) Naslov, na katerem ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za šport,
Celovška 25, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
16. 3. 2000 do 15. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: ponudniki so
dolžni predložiti ponudbo do 5. 4. 2000
do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 4. 2000 ob 12. uri
v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Sektor za šport, Celovška 25, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov morajo komisiji za
izvedbo javnega razpisa predložiti pisna
pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo storitve.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 100 % plačilo v roku 60 dni po
opravljeni storitvi.
12. 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 predložiti ustrezna
dokazila in izjave kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju
ponudb.
14. Druge informacije o naročilu: vse
nadaljnje informacije o naročilu lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport, Sek-
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– odredba o zaščiti domačega ponudnika (Ur. l. RS, št. 47/97),
– odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99),
– 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, 79/99),
– pravilnik o avtobusnih voznih redih (Ur.
l. RS, št. 9-380/98 - str. 543),
– 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),
– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
razpisano storitev v celoti ali pa po posameznih sklopih oziroma podsklopih.
Posameznih delov oziroma opravil razpisane storitve ponudniki ne morejo ponuditi.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo eno varianto ponudbe.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za izvajanje
razpisane storitve za dobo 1 leta. Predvideni datum pričetka izvajanja storitve je 10. 4.
2000, predvideni datum zaključka pa 10. 4.
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba Jože Konec, tel.
061/159-43-98.
(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, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko,
številka
računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-117-99.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 6. 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 7. 3. 2000
ob 8.30, 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.
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 uradnega
prejema računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju
storitve avtobusnih prevozov, v skladu z razpisno dokumentacijo, za dobo 1 leta, z možnostjo podaljšanja še za eno leto.
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.
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 130 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za prevoze na območju RS (notranji prevozi) so
merila cena, odzivni čas, finančno stanje
ponudnika ter razpoložljivi čas; za prevoze v
tujino (zunanji prevozi) pa so merila cena,
razširjenost mreže prevozov, rednost linij ter
finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo pri prevozih na območju
RS (notranji prevozi) je 50 točk, in sicer: za
ceno je 30 točk, za odzivni čas je 8 točk, za
finančno stanje ponudnika je 8 točk ter za
razpoložljivi čas je 4 točke.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo pri prevozih v tujino (zunanji prevozi) za oba podsklopa je 54 točk,
in sicer: za ceno je 30 točk, za razširjenost
mreže prevozov je 8 točk, za rednost linij je
8 točk ter za finančno stanje ponudnika je 8
točk.
18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve
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tor za šport, Celovška 25, Ljubljana ali na
telefon 061/131-82-93, 132-61-49 (Marko Savić). Ponudniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni pisno do 20. 4. 2000.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 0048-308/117-5-99
Ob-21489
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvajanje storitev avtobusnih prevozov tujcev na območju Republike Slovenije in v
tujino za potrebe Prehodnega doma RS za
tujce.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je izvajanje storitve avtobusnih prevozov tujcev na območju Republike Slovenije in v tujino za potrebe Prehodnega
doma RS za tujce, in sicer:
Sklop 1: prevozi na območju RS – notranji prevozi,
Sklop 2: prevozi v tujino – zunanji prevozi:
– podsklop 2.1.: relacije (Ljubljana–Bihač, Ljubljana–Tuzla, Ljubljana–Sarajevo);
– podsklop 2.2.: relaciji (Ljubljana–Beograd, Ljubljana–Skopje).
Opis storitve, ki je predmet tega javnega
naročila, je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
Orientacijska vrednost javnega naročila:
Ocenjeni stroški izvajanja avtobusnih
prevozov za eno leto so 12,000.000 SIT, in
sicer:
– za sklop 1: prevozi na območju RS:
8,000.000 SIT,
– za sklop 2: prevozi v tujino: 4,000.000
SIT.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za dobo 1 leta z možnostjo
podaljšanja za eno leto.
4. Kraj izvedbe: storitve avtobusnih prevozov se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in v tujini.
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. 9/00),
– 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),
– zakon o prevozih v cestnem prometu
(ZPCP, Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96
in 48/98),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97, 84/99),

Št. 187315
Ob-21518
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
1. zemeljska dela za izgradnjo in
vzdrževanje elektroenergetskih objektov v vrednosti 125,000.000 SIT;
2. poseki pod elektroenergetskimi
vodji v vrednosti 39,800.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: na lokacijah Elektro Celje, d.d., PE Celje, PE Krško in PE Slovenj
Gradec – kot v razpisni dokumentaciji.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot
v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo sprejel tudi delne ponudbe oziroma ponudbe po teritorialnem principu.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: po podpisu pogodbe
do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik, tel. 063/42-01-473, v sobi
408/IV:
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50700-601-10238, sklic na št. 16593 ali
na blagajni podjetja – za posamezen sklop.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 3. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a, soba 408.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje – po sklopih,
kot v razpisni dokumentaciji.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 1% od vrednosti
ponudbe ali brezobrestni depozit – veljavnost 28. 4. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: lahko umaknejo ponudbe do 21. 3. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Danica Mirnik, višji uprav. del.,
tel. 063/42-01-473.
19., 20.
Elektro Celje,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Celje
Št. 40006-1/00
Ob-21519
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo
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narave, Ljubljana, Vojkova 1b, faks:
061/178 40 52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
1. Oblikovanje, priprava za tisk in
tisk:
– brošure Krajinski park Dragonja,
– knjižice Geotrip 99 v Sloveniji,
– zloženke Donačka gora,
– zloženke Vidovec Zdenec,
– knjižice Varujmo naše jame.
2. Tisk:
– brošure Naravna dediščina v občini
Črnomelj,
– revije Varstvo narave – 20.številka.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
ocenjena na :
1. 3,300.000 SIT,
2. 900.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.
5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne . kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za vsa razpisana dela pod 1. točko oziroma
pod 2. točko ali za obe točki skupaj, vendar
mora za vsako razpisano delo po točkah
podati samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
1. dokončanje do 30. 10. 2000,
2. dokončanje do 30. 10. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Mateja Galič, pritličje, soba P11, tel. 061/ 178 44 51.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 3. 2000.
(c)
10 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/ 178 44 09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. odpiranje ponudb pod 1. točko:
13. 3. 2000 ob 12. uri,
2. odpiranje ponudb pod 2. točko:
13. 3. 2000 ob 13. uri.
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 221, II. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 22 dni od dneva odpiranja ponudb.
12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik finan-

sira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti pogodbe o skupnem
nastopanju s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik - posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov pri Republiški upravi za javne
prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 3. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, max. 30 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajalcev, maksimalno 5 točk,
– ponudbena cena, max. 60 točk,
– opremljenost, max. 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :
– ponudbena vrednost presega orientacijsko vrednost za več kot 15%,
– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,
– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopolnjenem in tekočem letu niso pravilno ali pravočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo
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ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb.
10. 3. 2000 ob 9.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, 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 ni potrebna.
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: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 3. 2000
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to
vrsto naloge za naročnika, je izločitveni kriterij nepravilno izdelan test.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava.
Geodetska uprava RS

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 10. uro do 3. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na ŽR naročnika, št.
50101-603-402657.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 3. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe predložite na naslov: UL – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2000 ob 10. uri na sedežu naročnika, na Aškerčevi 7, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija, plačljiva na
prvi poziv, v višini 3% ocenjene vrednosti
naročila (3. točka).
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeni so v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 3. 2000,
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– kakovost ponudnika.
Natančnejša uporaba meril je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
18. Druge informacije o naročilu: ponudnik mora imeti poslovanje urejeno po
veljavnem mednarodnem certifikatu kakovosti ISO 9001. Ponudniki, ki ne bodo
predložili zahtevanih dokazil po tej točki,
bodo izločeni.
19., 20.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za farmacijo
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potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Mateja Galič, tel. 061/ 178-44-51.
19. , 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave
Št. 90315-1/2000-2
Ob-21520
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; 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: naročilo obsega naslednje naloge in sicer:
3.1. Uskladitev mej območij - območje 2000-06: – 6,240.000 SIT,
3.2. Uskladitev mej območij - območje 2000-07: – 8,760.000 SIT,
3.3. Uskladitev mej območij - območje 2000-08: – 8,520.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba nalog poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja naloge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe oziroma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061/178-49-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 3. 2000 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negotovinsko plačilo: cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 3. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-

Ob-21527
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani – Fakulteta za
farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana, faks
061/12 58 031.
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 stavbe in okolice.
Ocenjena vrednost naročila: 19 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Aškerčeva 7, Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo ni deljivo.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 24 mesecev, 1. 4.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
– Fakulteta za farmacijo, tajništvo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Št. 8120/399/2000
Ob-21528
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 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: elektromontažna dela
– zamenjava VN opreme v RTP
220/110/35 kV Kleče. Ocenjena vrednost naročila: 34,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RTP Kleče.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva usposobljenost izvajalca v ta namen.
(b, (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi celovito ponudbo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba.
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(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 20. 4. 2000 do
29. 9. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago pri
naročniku med 10. in 12. uro, tajništvu
Sektorja za vzdrževanje, IV. nadstropje,
kontaktna oseba je Mojca Ferlež, tel.
174 24 41, Hajdrihova 2, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 3. 2000 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec, tel.
174-25 11, faks 174 25 02 Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000 ob 10. uri pri naročniku sejna
soba D/IV – nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%, trajanje veljavnosti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: avansa ni,
naročnik bo plačeval storitev skladno s terminskim planom in usklajeno dinamiko
plačil.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem
organu, oziroma za samostojne podjetnike, priglasitveni list (datum izdaje listine in
njene overovitve ne sme biti starejši od 90
dni),
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– potrdilo Ministrstva za fiannce – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov v obdobju zadnjih
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šestih mesecev in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– fotokopija potrdila Ministrstva za finance – Davčna uprava RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DV;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, kazenske evidence, da
ponudnikovi vodstveni dalavci v preteklih
treh letih, šteto od dneva objave javnega
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno da:
· ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
· njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno (datum potrdila
ne sme biti starejši od 90 dni),
– dokazila za zagotavljanje kvalitete ISO,
– reference ponudnika na objektih do
110 kV in na objektih nad 110 kV, potrjene s strani naročnika. Za reference na
objektih ELES-a je potrebno navesti samo
št. pogodbe, naziv projekta in datum izvajanja del,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– potrdilo o strokovni usposobljenosti
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila.
Vse ostale zahtevane dokumente, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (67%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (3%),
– potrjene pozitivne reference za dela v
stikališčih do 110 kV (5%),
– potrjene pozitivne reference za dela v
stikališčih nad 110 kV (15%),
– potrjene reference ponudnika in podizvajalca za dosedanja dela v RTP Kleče
(5%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije je Marko Hrast, tel. 061/174 24 56,
faks 061/174 24 42.
19., 20.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 8120/399/2000
Ob-21529
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 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: izvajanje gradbenih in
konstrukcijskih del za zamenjavo VN
opreme v RTP 220/110/35 kV Kleče.
Ocenjena vrednost naročila: 105,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: RTP Kleče.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva usposobljenost izvajalca v ta namen.
(b, (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi celovito ponudbo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 20. 4. 2000 do
29. 9. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu Sektorja za vzdrževanje, IV. nadstropje, kontaktna oseba je Mojca Ferlež, tel. 174 24
41, Hajdrihova 2, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 3. 2000 do
11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec, tel.
174-25 11, faks 174 25 02 Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000 ob 12. uri pri naročniku sejna
soba D/IV – nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%, trajanje veljavnosti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: avansa ni,
naročnik bo plačeval storitev skladno s
terminskim planom in usklajeno dinamiko
plačil.
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vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– potrdilo o strokovni usposobljenosti
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila.
Mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisno javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva objave ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila.
Vse ostale zahtevane dokumente in
garancije, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (67%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (3%),
– potrjene pozitivne reference za dela v
stikališčih do 110 kV (5%),
– potrjene pozitivne reference za dela v
stikališčih nad 110 kV (15%),
– potrjene reference ponudnika in podizvajalca za dosedanja dela v RTP Kleče
(5%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije je Marko Hrast, tel. 061/174 24 56,
faks 061/174 24 42.
19., 20.
Elektro - Slovenija, d.o.o.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: april 2000, december
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.
kontaktna oseba je Alenka Mihelčič, tel.
3061165.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT, ŽR št.
50100-845-50358 sklic na št. 713003 s
pripisom JR 8/00.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 3. 2000 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
kontaktna oseba je Alenka Mihelčič.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 3. 2000 ob 10. uri, Mestna
uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.
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% od razpisane vrednosti, 90 dni
trajanje.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 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: 17. 3. 2000
od 10. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 40%.
18. Druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji ali po telefonu 306
1165.
19., 20.
Mestna občina Ljubljana
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem organu, oziroma za samostojne podjetnike,
priglasitveni list (datum izdaje listine in
njene overovitve ne sme biti starejši od
90 dni),
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– potrdilo Ministrstva za fiannce – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov v obdobju zadnjih
šestih mesecev in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– fotokopija potrdila Ministrstva za finance – Davčna uprava RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DV;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
dalavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno da:
· ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
· njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da njegovo poslovanje
ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno
(datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– dokazila za zagotavljanje kvalitete ISO,
– reference ponudnika na objektih do
110 kV in na objektih nad 110 kV, potrjene s strani naročnika. Za reference na
objektih ELES-a je potrebno navesti samo
št. pogodbe, naziv projekta in datum izvajanja del,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-

Št. 8/00
Ob-21533
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Ljundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tehnična priprava javnega glasila, Ljubljana.
Ocenjena
vrednost
naročila:
32,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

Št. 403-07-0100-01
Ob-21535
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
Ljubno ob Savinji.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Ljubno v zasebnih in državnih gozdovih v letih
2000, 2001 in 2002.
Ocenjena vrednost 8,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine
Ljubno.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 3 leta.
Začetek izvajanja po podpisu pogodbe oziroma vsakoletnih aneksov, rok za dokončanje 31. 10. 2000, 31. 10. 2001 in 31. 10.
2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubljno ob
Savinji.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, na ŽR Zavoda
za gozdove RS, št. 50106-603-54908.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti do 9. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 3. 2000 ob 13. uri
v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke
12, Ljubno ob Savinji.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 10%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 1. 6.
2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
vrednost razpisanih del do 60 točk, reference do 10 točk, ustreznost delovnih sredstev
do 15 točk rok plačila do 5 točk, fiksnost
cen do 10 točk. Podrobnejša opredelitev kriterijev je v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, Nazarje.
19., 20.
Občina Ljubno
Št. 41405/00015/2000
Ob-21536
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
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družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, Maribor, telefaks 062/2201-293.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev svetovalnega inženiringa za investicijsko
vzdrževalna dela in investicije za Mestno občino Maribor v letu 2000. Ocenjena vrednost storitev je 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba javneg naročila je vezana na izvajalce, ki so usposobljeni in registrirani za nudenje tovrstnih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo v ponudbeni dokumentaciji
navesti imena in priimke ter strokovne kvalifikacije tako lastnih kadrov kot tudi kadrov
svojih podizvajalcev, ki bodo odgovorni za
izvedbo javnega naročila.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko predložijo na
javni razpis samo eno ponudbo in v eni varianti.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
začne takoj po podpisu pogodbe (predvidoma 30. 3. 2000) in dokončanje predvidoma 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba III/343, kontaktna oseba je Adela Erker, tel. 062/2201-315.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure,
razen v sobotah, nedeljah in državnih praznikih).
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do 13. 3. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba
III/343.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 12. uri, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, kletna sejna
soba.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo po začasnih mesečnih situacijah v roku 30 dni od

dneva, ko neposredni uporabnik prejme listino. Izvajalec bo dela obračunal tako, da
bo naročniku izstavljal situacije skladno s
stopnjo izvedenih storitev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji 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: zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost, so
natančno opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po roku za
oddajo ponudb – to je po 13. 3. 2000 po
10. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila, in sicer ponudbna cena in reference. Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 01 012-2/95
Ob-21548
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Loški Potok, Hrib 17, Loški
Potok, tel. 061/867-147, telefaks
061/867-246.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah. Ocenjena vrednost vseh
del na leto je 10,500.000 SIT. Naročnik si
pridržuje pravico spremembe obsega del
glede na višino pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodnine.
4. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Loški Potok.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 58/94)
in uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 42/98).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: določeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program, ki ga pripravi Zavod za gozdove
Slovenije, OE Kočevje.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 30. 11. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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4. Kraj izvedbe: AC Vransko-Blagovica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: idejni projekt mora biti
izdelan v roku 3 tednov po podpisu pogodbe. PGD, PZI in PZR dokumentacijo pa v
roku 1,5 meseca po opravljeni reviziji idejnega projekta oziroma najkasneje v 90 dneh
po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
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 10. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 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 AC Vransko – Blagovica, pododsek Vransko – Trojane; izdelava projektov PGD, PZI
in PZR za CP Trojane“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 3. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 150.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-

stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Florjana Volk,
univ. dipl. inž. arh. - Družba za državne ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, tel. 30-94-240,
faks. 30-94-260
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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čina Loški Potok, Hrib 17, Loški Potok, pri
g. Veselu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2000
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 3. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib
17, 1318 Loški Potok – tajništvo občine.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek 16. 3. 2000 ob 9. uri na sedežu
občine.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z izbranim nosilcem ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi dokazila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 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): ocena
skupnih stroškov (50%), reference (30%),
fiksnost cen (10%) in mobilnost ukrepanja
(10%); način uporabe meril je opredeljen v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dosedanji upravljalec gozdov lahko na podlagi
določil zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov RS (Ur. l. RS, št. 1/96), pri
izboru izvajalca vzdrževanja gozdnih cest v
določenem kompleksu državnih gozdov,
pod enakimi pogoji uveljavlja prednostno
pravico.
19., 20.
Občina Loški Potok
Št. 110-1/00
Ob-21582
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Vransko – Blagovica, pododsek Vransko – Trojane; izdelava projektov PGD, PZI in PZR za CP Trojane.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
5,000.000 SIT.

Ob-21585
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek, tel. 062/681-410, faks
062/681-947.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR, PZI za rekonstrukcijo in nadzidavo O. Š. Duplek ter
izgradnjo telovadnice pri tej šoli. Ocenjena vrednost del je 6,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Sp. Duplek, Cesta 4.
julija 106.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: upoštevane bodo ponudbe, ki
temeljijo na idejni zasnovi, ki bo predložena
v razpisni dokumentaciji, ponudnik pa lahko
dodatno predloži še svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni pričetek del
je marca 2000 in dokončanje del junija
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek, kontaktna oseba Milena Ropoša,
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tel. 681-410, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2000
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
5.000 SIT na žiro račun Občine Duplek, št.
51800-630-25510.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do petka 17. 3.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4.
julija 106, Sp. Duplek. Ponudba mora biti
predložena v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, v ponedeljek, 20. 3. 2000 ob 9. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% vrednosti ponudbe, veljavno do izteka opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni od
dneva, ko preteče rok za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (višina, fiksnost cene, opcija ponudbe),
– reference,
– rok izvedbe ponujenih del.
18., 19., 20.
Občina Duplek
Št. 404-08-84/2000
Ob-21628
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 raziskovalnih
nalog s področja varstva pred požarom,
financiranih iz sredstev požarnega sklada, in sicer:
1. Požarna statistika. Cilji: Izdelava
strokovnih podlag za podzakonski akt za
področje informacijskega sistema požarnega varstva. Predlog celovitega informacijskega sistema o požarih (obseg in način
zajemanja, zbiranja in obdelave podatkov).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Okvirna vrednost: 1,400.000 SIT. Trajanje: 1 leto.
2. Preskušanje požarnih lastnosti
gradbenih materialov. Cilji: Pregled obstoječih preskusnih postopkov za določanje
požarnih lastnosti različnih skupin materialov. Predlog najprimernejših metod za določanje požarnih lastnosti penjenih gradbenih materialov in materialov, ki vsebujejo
PVC. Določitev kriterijev za klasifikacijo
gradbenih materialov (penjeni, PVC). Okvirna vrednost: 10,000.000 SIT, od tega
3,000.000 SIT prvo leto, 3,000.000 SIT
drugo leto in 4,000.000 SIT tretje leto.
Trajanje: 3 leta.
3. Izbira metod za preskušanje naprav
za odvod dima in toplote iz podzemnih garaž. Namen in cilji: Pripraviti predlog normativne ureditve za projektiranje, izdelavo,
vgradnjo in nadzor naprav za odvod dima in
toplote iz podzemnih garaž. Izdelava strokovnih podlag za tehnični predpis za projektiranje naprav za odvod dima in toplote iz
podzemnih garaž. Izbor metode za preskušanje naprav za odvod dima in toplote iz
podzemnih garaž. Izdelava predloga navodila za uporabo izbrane metode za preskušanje naprav za odvod dima in toplote iz
podzemnih garaž. Okvirna vrednost:
3,000.000 SIT. Trajanje: 1 leto.
4. Inženirske metode in računalniški
programi za uporabo pri performančnem
projektiranju požarne varnosti v obektih.
Cilji: Pregledati inženirska orodja (računske metode, matematični modeli, računalniški programi). Pripraviti koncept in metodologijo za performančni način projektiranja. Pregledati, preveriti in ovrednotiti posamezne požarnovarstvene inženirske
metode in programe. Pripraviti predlog za
normativno ureditev performančnega projektiranja požarne varnosti. Okvirna vrednost: 17.500.000 SIT, po 3,500.000 SIT
na leto. Trajanje: 5 let.
5. Vpliv lokacije požara na odziv požaru izpostavljene okvirne konstrukcije. Cilji: Zagotoviti optimalne požarne odpornosti
elementov konstrukcij glede na požarno
obremenitev. Zvišati nivo poznavanja inženirskih metod za dimenzioniranje nosilnih
konstrukcij glede na obnašanje ob požaru.
Uporabiti rezultate raziskave v slovenski tehnični zakonodaji. Okvirna vrednost:
7,500.000 SIT oziroma 3,750.000 SIT na
leto. Trajanje: 2 leti.
6. Analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v novih zgradbah. Cilj: Analizirati vsebino in kakovost izvedenih požarnovarnostnih ukrepov v novozgrajenih stavbah,
zlasti v večjih trgovskih centrih, dvoranah,
disko klubih, šolah, večjih poslovnih stavbah in petih največjih slovenskih objektih, v
katerih se zbira večje število ljudi. Okvirna
vrednost: 1.500.000 SIT. Trajanje: 1 leto.
Ocenjena skupna vrednost javnega naročila je 40,900.000 SIT.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za izdelavo ene naloge ali pa več ponudb za
izdelavo večih nalog. Za vsako nalogo, katere izdelavo ponudi, mora predložiti posebno, ločeno, neodvisno in popolno ponudbo.
4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila te storitve je v
skladu s 6. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti rezervirana za raziskovalce v raziskovalnih in drugih organizacijah ter zasebne raziskovalce, s pomočjo drugega
strokovnega in pomožnega osebja. Ponudnik predloži dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogojev za opravljanje navedene
dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo
1. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97),
2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000),
3. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99),
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 varstvu pred požarom
(Ur. l. RS, št. 71/93).
(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: ponudnik lahko predloži ponudbo za izdelavo ene od šestih raziskovalnih nalog, ki so navedene v 3. točki te objave, ali pa več ponudb za izdelavo večih nalog. Za vsako raziskovalno nalogo, katere
izdelavo ponudi, mora predložiti posebno,
ločeno, neodvisno in popolno ponudbo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
niso dopustni 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 za raziskovalno nalogo št.
1) iz 3. točke te objave,
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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. 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),
2. odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila. Ta priloga je obvezna za pravne osebe,
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 leto
1999 za zasebne raziskovalce (zasebnike,
posameznike), potrjena 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 20. 3.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
A) Pogoji za ugotavljanje popolnosti ponudbe: za popolno ponudbo se šteje ponudba, ki vsebuje naslednje priloge oziroma dokumente:
1. izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
2. izjavo ponudnika, da se strinja z
vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji 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 ki na dan odpiranja ponudb ni starejše od 30 dni (potrdilo o
registraciji za opravljanje raziskovalne dejavnosti. 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. odločba pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila. Ta priloga je obvezna za pravne osebe,
5. izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe,
6. BON 1in 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 leto 1999 za samostojne podjetnike,
potrjena s strani pristojne izpostave DURS.
Ali napoved za odmero dohodnine za leto
1999 za zasebne raziskovalce (zasebnike,
posameznike), potrjena 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 vsebina ponudbe
za raziskovalno nalogo, v treh izvodih,
9. reference ponudnika,
10. vzorec pogodbe, na vseh straneh
parafiran in žigosan.
B) 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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– junija 2003 za raziskovalno nalogo št.
2) iz 3. točke te objave,
– junija 2001 za raziskovalno nalogo št.
3) iz 3. točke te objave,
– junija 2005 za raziskovalno nalogo št.
4) iz 3. točke te objave,
– junija 2002 za raziskovalno nalogo št.
5) iz 3. točke te objave,
– junija 2001 za raziskovalno nalogo št.
6) iz 3. točke te objave.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, telefon 061/171-25-86, soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 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 66/99), 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 20. 3. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejmna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj - ponudba
MORS BO 66/99 – raziskovalna naloga s
področja varstva pred požarom“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 3.
2000 ob 12.30, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: izdelava raziskovalne naloge se financira iz sredstev
požarnega sklada. 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 odobrene/potrjene in prevzete faze oziroma celotne raziskovalne naloge bo naročnik
opravil v 30 dneh po uradnem prejemu
računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti predložiti naslednja potrdila/dokazila:

Merilo
1

1. obseg in vsebina ponudbe
2. ponujena cena
3. reference izvajalcev
4. višina zagotovljenega sofinanciranja
5. vključitev mladih raziskovalcev v izvedbo naloge
7. rok izdelave naloge
Način uporabe meril:
1. Obseg in kakovost ponudb bo ocenila strokovna komisija. Večja bo uporabnost posamezne ponudene naloge za na-

2

Največje možno
štev. točk
3

0,50
0,20
0,10
0,10
0,05
0,05

50
20
10
10
5
5

Utež

ročnika, večje število točk ji bo prisodila. To
je njena diskrecijska pravica. Raziskovalna
naloga, ki ne bo dobila več kot 25 točk, bo
izločena iz nadaljnjega postopka,
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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 referenc izvajalcev bosta izpolnjena obrazca C.1.
Opis obsega in vsebina ponudbe za raziskovalno nalogo in C.2. Reference ponudnika. Tisti ponudnik, ki bo ponudil največ ustreznih referenčnih izdelkov, bo
prejel 10 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli za tolikor % manj točk, za kolikor %
manj ustreznih referenčnih izdelkov bodo
navedli,
4. Tisti ponudnik, ki bo pridobil sofinancerje za nominalno najvišji znesek sredstev za posamezno raziskovalno nalogo, ki
pa ne more biti nižji od 200.000 SIT, bo
prejel 10 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli za tolikor % manj točk, za kolikor % nižji
nominalni znesek sofinanciranja bodo ponudili/zagotovili; vendar ne bodo prejeli nič
točk, če ponudeni sofinancerski znesek ne
bo večji od 200.000 SIT,
5. tisti ponudnik, ki bo v izdelavo raziskovalne naloge vključil največ mladih raziskovalcev, bo dobil 5 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli za tolikor % manj točk, za
kolikor % manj mladih raziskovalcev bodo
vključili,
6. Tisti ponudnik, ki bo 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 raziskovalnih nalog s področja stroke, ki jo raziskovalna naloga vključuje, zainteresirani ponudnik lahko dobi pri Milanu Hajdukoviču, tel.
061/15-16-449, faks 061/15-16-452,
e-mail milan.hajdukovic@zag.si.
Ministrstvo za obrambo
Št. 34404-07/99
Ob-21633
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, tel.
061/7057-808, faks 061/7057-805.
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 Loška dolina
za leto 2000–2002.
Ocenjena vrednost naročila: za posamezno leto je 11,000.000 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 Loška dolina.
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:
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zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93,
13/98 – odločba US in 59/99), pravilnika o gradnji, vzdrževanju in načinu
uporbe 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 del takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje v skladu
s sklenjeno pogodbo in operativnimi plani
do 30. 4. 2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Loška dolina, Helena Avsec, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg, tel.
061/7057-808, faks 061/7057-805,
kontaktna oseba: Nevenka Glažar, gr. inž.,
vsak dan od 7. do 9. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 2.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 3.000 SIT (pokritje materialnih stroškov) je treba nakazati na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
17. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg –
sprejemna pisarna.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečateni kuverti in označene skladno z navodili iz razpisne dokumnetacije z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj – Vzdrževanje
gozdnih cest”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 3. 2000 ob 10. uri.
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: določena v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: za priznavanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokumentacijo navedeno
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: opcija ponudbe je 90 dni od dneva objave tega razpisa.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena in kalkulativne osnove,
– reference na področju gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic.
18., 19., 20.
Občina Loška dolina
Št. 2662-1/00
Ob-21651
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za promet in zveze, Langusova 4,
1535 Ljubljana, telefaks 178-81-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje svetovalne
dejavnosti z določitvijo modela privatizacije Telekoma Slovenije in izvedbo
transakcije.
Naloge svetovalca:
– določitev najboljše strategije za izvedbo privatizacije,
– določitev variant za pripravo ustreznih
odločitev Vlade Republike Slovenije,
– svetovanje in pomoč v načrtovanju in
izvedbi postopka privatizacije in pomoč pri
vrednotenju prispelih ponudb,
– pomoč pri izdelavi in pogajanjih o
specifikacijah, razpisni dokumentaciji, pogodbenih dokumentih in drugi dokumentaciji, ki bo razdeljena potencialnim
kupcem,
– pomoč pri sklenitvi prodajne pogodbe z določitvijo vrednosti za delnice oziroma kapitalske deleže in zagotovitvijo obveznosti uspešnih ponudnikov o nadaljnjih
vlaganjih.
Ocenjena vrednost naročila: ponudbena cena mora biti manjša ali enaka 30 mio
SIT.
4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o telekomunikacijah Ur. l. RS, št.
35/97, 45/97, 13/98.
(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: dva meseca.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na
Ministrstvu za promet in zveze, Langusova
4, 1535 Ljubljana, v sobi št. 609, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati do 17. marca 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT. Morebitna vprašanja
se lahko pošljejo pisno po pošti, na telefaks št. 178-8142 ali z neposredno
vložitvijo pisnega zahtevka na Ministrstvu
za promet in zveze. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo ob predložitvi potrdila o plačilu na ŽR “Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije“ št.
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Št. 2662-1/00
Ob-21652
1. Name or title and head office of the
Contracting Authority: Government of the
Republic of Slovenia, Ministry of Transport
and Communications, Langusova 4, 1535
Ljubljana, telefax: 178-8142.
2. Method of tender (Article 3, ZJN):
Open public tender without restrictions.
3. Subject, description and assessed
value of public procurement order: the selection of a consultancy firm for the
performance of consulting activities to
determine the privatisation model for
Telekom Slovenije d.d., and for the implementation of that process.
Tasks of the consultant:
– determination of the best strategy for
privatisation,
– determination of variants for the preparation of appropriate decisions by the
Government of the Republic of Slovenia,
– consulting services and assistance in
the planning and execution of privatisation,
and assistance in the assessment of submitted bids,
– assistance in drawing up and negotiating specifications, tender documentation, contractual documents, and
other documentation distributed to potential buyers,
– assistance in concluding a contract
of sale, including the determination of the
share value or capital shares, and in ensuring the obligations of successful Bidders
concerning further investment.
Assessed value of public procurement
order: the bid price must be lower than or
equal to SIT 30 million.
4. Place of accomplishment: Bidders
place.
5. (a)
(b) Important legislation: Telecommunications Act, Ur. l. RS 35/97, 45/97,
13/98.
(c) Do legal entities have to state names
and qualifications of the staff responsible
for the bid: yes.
6.
7. (a), (b)
8. Date of commencement and completion of public procurement order: the
deadline for the completion of works shall
be two months after the Contract is
signed.
9. (a) Tender documentation shall be
available from room 609 at the Ministry of
Transport and Communications, Langusova 4, 1535 Ljubljana, every working day
from 9 am to 11 am.
(b) Tender documentation shall be available until 17 th March 2000.
(c) The price of the tender documentation is SIT 20,000. Possible questions may
be forwarded by post, by fax (178 8142)
or by the direct submission of a written
request to the Ministry of Transport and
Communications. Bidders may obtain the
tender documentation upon the submission of a receipt of payment to the giro
account in accordance with Republic of
Slovenia Budget Implementation Act (account no.: 50100-630-10014, transfer
type 28, reference 24112-4029992-00).

10. (a) Deadline for the submission of
bids: only applications submitted to the reception desk at the Ministry of Transport
and Communications, Langusova 4, 1535
Ljubljana by 11 am on 30th March 2000
shall be considered.
(b) Address for the submission of bids:
reception desk at the Ministry of Transport
and Communications, Langusova 4, 1535
Ljubljana.
Sealed envelopes must be clearly
marked with the words ‘Ponudba za pripravo projekta – privatizacije Telekoma Slovenije – ne odpiraj’ (Bid for the Telekom
Slovenije Privatisation Project - Do Not
Open), and the publication number of the
public tender in the Uradni list Republike
Slovenije. The reverse side of the envelope must contain the sender’s address.
Late and incorrectly marked bids shall not
be opened and shall be returned to the
Bidder unopened.
11. Address, place, date and hour of
the public opening of the bids: the public
opening of the bids shall take place at 12
noon on 30th March 2000 in room 601 at
the Ministry of Transport and Communications, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
The representatives of Bidders attending the public opening of the bids must
submit the Bidders’ written authorisation
for representation.
12. Bid bonds: the bid must include a
bid bond, which can be encashed in the
amount of 5% of the value of the public
tender.
13. Conditions of payment: the Contracting Authority undertakes to settle the
contractual value within 80 days of receiving the invoice, in accordance with Republic of Slovenia Budget Implementation Act
(Ur. l RS, št 5/96, 78/97, 87/97, 34/98,
91/98, 63/99 in 79/99) and its secundary legislation.
14. Desired legal form: it shall be an
independent legal entity.
15. Terms, conditions and qualifications
for the execution of the Contract: included
in tender documentation.
16. Last date of possible withdrawal of
the bid: 30th March 2000.
17. Criteria for the selection of the most
favourable Bidder (Article 21 ZJN):
a) Time of execution of task
b) Functional feasibility
c) Bid price for the study (in SIT)
d) Bid price for the implementation of
the process
e) Competence of the Bidder and individual team members
Use of criteria is specified by the tender documentation.
18. Other information: possible questions may be forwarded by post, by fax
(178 81 42) or by the direct submission of
a written request to the Ministry of Transport and Communications.
19., 20.
Ministry of Transport
and Communications
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50100-630-10014, model 28, sklic
24112-4029992-00.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
prijave, ki bodo predložene najkasneje do
30. 3. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za
promet in zveze, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za pripravo projekta - privatizacije Telekoma
Slovenije - ne odpiraj“ in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravočasno prispele in
nepravilno opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 3.
2000 ob 12. uri, v sobi 601 na naslovu:
Ministrstvo za promet in zveze, Langusova
4, 1535 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 5 % vrednosti
javnega razpisa.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98, 91/98, 63/99 in
79/99) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: svetovalec mora biti
neodvisna pravna oseba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. marec
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) čas izvedbe naloge,
b) funkcionalna izvedljivost,
c) ponudbena cena za študijo,
d) ponudbena cena za izvedbo transakcije,
e) kompetence ponudnika in posameznih članov tima.
Način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: morebitna vprašanja se lahko pošljejo pisno
po pošti, na telefaks št. 178-8142 ali z
neposredno vložitvijo pisnega zahtevka na
Ministrstvu za promet in zveze.
19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Ob-21704
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, tel. št. 064/748-010.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca storitev
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: mesečno izdajanje občinskega glasila “Blejske novice” v nakladi 4000 izvodov, distribucija časopisa po gospodinjstvih in trženje oglasnega prostora.
Ocenjena
vrednost
storitve
je:
5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Bled.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na
registracijo pravne ali fizične osebe za izdajanje časopisov (DE/22.12 po standardni klasifikaciji dejavnosti).
b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: bo
navedeno v razpisni dokumentaciji.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne klasifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne ali fizične osebe morajo v ponudbi
navesti imena in priimke ter strokovne kvalifikacije lastnih kadrov, ki bodo odgovorni
za izvedbo naloge.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitve: ponudniki lahko ponudijo samo celotno storitev.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: storitev se izvaja
periodično vsak mesec: začne se s 1. 4.
2000 in konča 31. 3. 2001.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
kontaktna oseba Marjana Burja tel. št.
748-01-20.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3.
2000, in sicer vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
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 žiro račun št. 51540-603-50251,
sklic na št. 1191.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 20. 3. 2000
do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v zaprtih kuvertah z oznako “Javni razpis – Blejske novice” na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponudbe se bodo javno odpirale in
predstavile dne 22. 3. 2000 ob 11. uri v
sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevane: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega razpisa. Trajanje veljavnosti garancije je do 1. 5.
2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja
in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo mesečno po dvanajstinah plačeval storitve izvajalca. Podrobnejša obrazložitev bo opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno naročilo: podpisana pogodba,
sestavljena po zahtevah iz razpisne dokumentacije in garancija za dobro izvedbo del.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje razpisanih storitev.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 20. 3.
2000 .
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
datum izdaje prve številke časopisa, reference, predlagani načini trženja oglasnega
prostora. Merila imajo enako udeležbo v
končni oceni.
Podrobnejša določila vsebuje razpisna
dokumentacija.
18., 19., 20.
Občina Bled

Zbiranje predlogov

Ob-21570
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje in Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, faks 063/42-50-310.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: zbiranje predlogov.
3. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: posodobitev in
dograditev sistema daljinskega nadzora vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja.
(b) Opis: dobava in inštalacija programske in strojne opreme v centru vodenja ter
dobava in inštalacija programske in strojne
opreme po perifernih objektih, ki so pod
daljinskim nadzorom.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT v letu 2000, še
20,000.000 SIT sukcesivno v naslednjih
letih.
4. Kraj izvedbe: Celje z okolico.
5. Navedba o tem, ali je izvedba naročila
te storitve:
a) predpisana za specifičen poklic: ne,
b) navedba zakonov...: ne,

c) ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije...: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko potegujejo samo za del storitev:
možno je kandidirati le za celoto.
7. Sprejemljivost variant: iščemo predloge za najugodnejšo rešitev.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo se bo pričelo
izvajati v letu 2000, sukcesivno nadaljevanje.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini 7.000 SIT, v ceni je zajet DDV, katerega
plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Lava
2a,
3000
Celje,
številka
50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene ne glede na
način predložitve najkasneje do 13. 3.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov za predložitev ponudbe:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za Posodobitev in dograditev sistema daljinskega nadzora vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 3. 2000 ob 9. uri,
v sejni sobi MOC, Komunalne direkcije, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj: bančne garancije za
resnost ponudbe ni potrebno predložiti, ker
se bo v letu 2000 realizirala le storitev v
vrednosti 10.000 SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: mesečne situacije se izplačujejo v
roku 60 dni.
14.
15. Pravni status ponudnikov storitev:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
1. sprejemljivost tehnične rešitve,
2. reference,
3. cena.
Način in teža uporabe meril je pojasnjen
v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik izbere predloge, ki najbolj
ustrezajo zahtevam razpisa. Morebitne dodatne informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom se dobijo na VO-KA Celje, pri
Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad., tel.
063/42-50-315.
19., 20.
JP Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Celje
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list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999,
Ob-9717.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: postopek v zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo
je bil zaključen 9. 2. 2000.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 98 z dne 3. 12. 1999, Ob-16487.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 0048-308/61-99
Ob-21494
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 4 veljavne in popolne ponudbe. Na javnem odpiranju ponudb je bila zaradi nepopolnosti
izločena ena ponudba. Upoštevajoč vsa merila iz razpisne dokumentacije je naročnik
za posamezne sklope izbral najugodnejšega ponudnika, in sicer:
1. sklop: KEFO, d.d.,
2. sklop: KEFO, d.d.,
3. sklop: KEFO, d.d.,
4. sklop: KEFO, d.d.,
5. sklop: KEFO, d.d.,
6. sklop: KEFO, d.d.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KEFO, d.d., Kongresni trg
3, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. sklop: polaroidni filmi,
2. sklop: filmi,
3. sklop: albumi,
4. sklop: kemikalije, fotopapir in drobni material,
5. sklop: videoprint papir,
6. sklop: audio in video kasete.
7. Pogodbena
vrednost:
87,096.004,80 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajalci izbrani ponudnik ne nastopa.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop I: 15,402.836,40 SIT z vključenim
DDV, 11,341.176 SIT z vključenim DDV,
Sklop II: 50,606.654 SIT z vključenim
DDV, 34,206.431 SIT z vključenim DDV,
Sklop III: 1,827.245 SIT z vključenim
DDV, 1,286.985 SIT z vključenim DDV,
Sklop IV: 30,708.568,80 SIT z vključenim DDV, 21,719.856,20 SIT z vključenim
DDV,
Sklop V: 14,394.073,40 SIT z vključenim DDV, 10,705.168,60 SIT,
Sklop VI: 11,612.008,10 SIT z vključenim DDV, 7,836.388 SIT z vključenim DDV.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

Ob-21496
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, dobavni rok,
plačilni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mikro + Polo, d.o.o., Maribor, Lackova 78.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: AOX analizator.
7. Pogodbena vrednost: 6,998.387,60
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,504.570 SIT, 6,998.387,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17204.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Št. 096-41/99-1-5
Ob-21514
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, kvaliteta, cena, reference in pogoji za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1., 2., 3. in 4. skupina – Cetis-Graf,
d.d., Čopova 24, Celje,
5. skupina: Rema, d.o.o., Ptujska c.
74/a, Rače.
6. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
naročnika (5 skupin).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniški papir (bianco in zebra, varianti 60g in 70g, različne velikosti, s kopijami in brez).
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 15,948.758 SIT/leto,
2. skupina: 7,204.190 SIT/leto,
3. skupina: 4,601.735 SIT/leto,
4. skupina: 7,690.630 SIT/leto,
5. skupina: 11,999.382 SIT/leto.
8.
9. Število prejetih ponudb: za 1., 3. in 4.
skupino – 3, za 2. in 5. skupino – 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 18,437.271 SIT, 15,528.067 SIT,
2. 7,599.138, 6,449.210 SIT,
3. 5,001.128 SIT, 4,558.737 SIT,
4. 8,841.462 SIT, 7,471.950 SIT,
5. 13,261.108 SIT, 11,999.382 SIT.

Št. 79
Ob-21524
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik - KOPA, Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– status ponudnika (registracija ponudnika, dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti),
– nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo, nekaznovarnost vodilnih delavcev,
– poravnane davčne obveznosti,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference ponudnika,
– predložitev parafiranega vzorca pogodbe,
– predložene garancije,
– podpisane izjave,
– druge zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Prijon, d.o.o., Žabji kraj 11, Solkan,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, Ig,
– Merctor, d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
– Paloma, d.o.o., Sladki Vrh 1, Sladki
Vrh,
– Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– Ivec, d.o.o., Heroja Šaranoviča 38,
Maribor,
– Astra, d.d., Staničeva 41, Ljubljana,
– Mavrica, d.d., Resljeva 1, Ljubljana,
– Bösch, d.o.o., Tacenska 12, Ljubljana,
– Europap, d.o.o., Cesta na Šmartno 5,
Ljubljana,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
– Tonka, d.o.o., p.p. 36, Maribor,
– Harper, d.o.o., Vodnikova 187, Ljubljana,
– Živila, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
– Trgovina Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, Šentjernej.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik KOPA, Golnik 56, Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila, pripomočki za čiščenje, detergenti, papirna galanterija in
pripomočki za higieno.
7. Pogodbena vrednost: 24,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudniki bodo v predmetnem delu postopka pozvani naj dostavijo cenike, naroč-
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nik bo nato po merilu najnižje cene in kvalitete blaga izbral najugodnejšega dobavitelja
(e) za določeno obdobje.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999,
Ob-16318.
Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik
Ob-21541
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup žičnega
pletiva in spojne vrvice.
3. Datum izbire: datum odpiranja in ocenjevanja 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis se je v celoti razveljavil (zaradi zahtevka za revizijo).
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92/99, Ob-14687.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik
Ob-21542
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup goriv in
maziv.
3. Datum izbire: datum odpiranja 21. 12.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): prvi javi razpis je obsegal 4
sklope. Za dva (Sklop 1 in 2) postopek
zaradi revizijskega zahtevka še ni zaključen.
Sklop 3 in 4 : javni razpis se ponovi. Ni
bilo dveh popolnih ponudb.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92/99, Ob-14702.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik
Št. 2-8/00/128
Ob-21630
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za
trg vrednostnih papirjev, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): doseženo najvišje skupno število
točk z upoštevanjem vseh meril in zahtev,
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navedenih v razpisni dokumentaciji in objavljenih v javnem razpisu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MZG, d.o.o., Grosuplje, Ob
Grosupljščici 5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško pohištvo za poslovne prostore naročnika, in sicer za 25
pisarn s skupaj 42 delovnimi mesti, dve sejni sobi in pomožne prostore.
7. Pogodbena
vrednost:
17,928.992,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje nepopolne ponudbe
znaša 53,774.705,32 SIT, vrednost najvišje popolne ponudbe pa 29,327.313,02
SIT. Vrednost najnižje nepopolne ponudbe
znaša 15,883.367,90 SIT, vrednost najnižje popolne ponudbe pa 17,928.992,20
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: iz postopka oddaje javnega naročila so bile izločene ponudbe 10 ponudnikov, ker so bile
nepopolne.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999, Št.
1314/99; Ob-17224.
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Št. 38-2000
Ob-21653
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom, CKŽ 56, Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– zdravstveni material: Kemofarmacija
Ljubljana, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana;
– zdravila: Lekarna na Vidmu, Cesta 4.
julija 40a, Krško.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravstveni material in
zdravila za leto 2000.
7. Pogodbena vrednost:
– zdravstveni material: 15,022.578,55
SIT,
– zdravila: 7,259.643,84 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– zdravstveni material: 2,
– zdravila: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– zdravstveni material: 15,466.172,92
SIT, 15,022.578,55 SIT,
– zdravila:
9,234.654,59
SIT,
7,259.643,84 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000,
Ob-18658.
Zdravstveni dom Krško

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. 14/10
Ob-21574
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena – 75%,
– reference na tovrstnih delih – 10%,
– plačilni pogoji – 5%,
– garancijska doba – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Roman Zuza,
s.p., Na hribih 28, Tolmin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje lovilne jame
in deponije naplavin iz jezera HE Doblar
na reki Tolminki.
Kraj izvedbe: reka Tolminka ob Tolminu.
7. Pogodbena vrednost: 41,544.991
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,980.536,81 SIT, 41,544.991 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št.100 z dne 10. 12. 1999.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

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

Ob-21415
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 30,
Slovenska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistilni servis Ačko Rozalija,
s.p. Zg. Nova vas, Šmartno na Pohorju.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje zdravstvenih prostorov (za celotni
javni zavod ZD Slovenska Bistrica).
7. Pogodbena vrednost: 34,197.955 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
37,291.951,20 SIT, 34,117.651,20 SIT.
11. 12.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 03300-0010799-05
Ob-21416
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Upravna enota Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– fiksnost cene,
– klvaiteta in izbira materiala,
– plačilni pogoji,
– dobavni roki,
– način dobave,
– garancija za dobavljeni material.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I. in II. skupina - Piramida,
d.o.o., Polje 10, Zagorje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
I. skupina – pisarniški material,
II. skupina – računalniški material.
7. Pogodbena vrednost: I. in II. skupina
6,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št.92 z dne 12. 11.
1999, Ob-14621.
Upravna enota Kranj
Št. 4687/42
Ob-21417
1. Naročnik, poštni naslov: Osnvona šola A. T. Linharta Radovljica, Kranjska cesta
27, Radovljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, dobavni rok, reference o dosedanjem opravljanju enakih
storitev, dodatne ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava kurilnega olja Ekstra lahko EL v količini 165.000 l.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 11,048.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,236.500 SIT, 10,865.250 SIT.

Št.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
Osnovna šola A. T.
Linharta Radovljica
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2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas;
V. skupina: meso in mesni izdelki.
1. Mesarstvo Niki Kristijan, s.p., Maribor,
2. Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Mari-

Št. 0048-308/117-6-99
Ob-21497
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvajanje storitev avtobusnih prevozov tujcev na območju Republike Slovenije in v tujino za
potrebe Prehodnega doma RS za tujce.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
27. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 3 veljavne (pravočasno in pravilno opremljene)
ponudbe. Na javnem odpiranju sta bili ponudbi dveh ponudnikov izločeni zaradi nepopolnosti.
Ker je za sklop 1. (Prevozi na območju
RS – notranji prevozi) ostala popolna ponudba samo enega ponudnika, javni razpis
za ta sklop ni uspel.
Ker za sklop 2. (Prevozi v tujino – zunanji prevozi) ni prispela nobena veljavna ponudba, javni razpis za ta sklop ni uspel.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
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-17663.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 293
Ob-21498
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska 10, 2000 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: 18. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) ugodna končna cena,
b) reference,
c) kakovost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. skupina: žita, mlevski izdelki:
1. Delacorda, d.o.o., Pekarna Tinkara, Zgornja Polskava,
2. Koloniale, d.d., Maribor;
II. skupina: kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki:
1. Delacorda, d.o.o., Pekarna Tinkara, Zgornja Polskava,
2. Pekarna hlebček, Vojko Šenveter
s.p., Pragersko,
3. Eurotime, d.o.o., Maribor,
4. Kruh-pecivo, d..d, Maribor;
III. skupina: razno prehrambeno blago:
1. Koloniale, d.d., Maribor,
2. Droga, d.d., Portorož;
IV. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava, d.d., Ajdovščina,

bor;
VI. skupina: sveže sadje in zelenjava:
1. Povrtnina, d.d., Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prehrambeno blago po skupinah.
Kraj dobave: OŠ Prežihovega Voranca,
Gosposvetska 10, Maribor, fco. kuhinja.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 133.680 SIT in
592.799,50 SIT,
2.
skupina:
2,330.490
SIT,
2,755.900 SIT, 2,868.370 SIT in
2,733.242,10 SIT,
3. skupina: 257.325,70 SIT in
1,369.240,60 SIT,
4. skupina: 1,813.810,32 SIT,
1,965.674,50 SIT in 1,611.767,06 SIT,
5. skupina: 5,453.260 SIT in
5,844.978 SIT,
6. skupina: 2,294.252 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,198.029,40 SIT, 205.460 SIT (za
posamezne artikle iz skupine).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 102 z dne 17. 12.
1999.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Maribor
Št. 012504
Ob-21513
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire 9. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekonstrukcija obstoječih objektov I. faze centralne čistilne naprave Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,500.000
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,500.000 SIT in 29,500.000 (brez
DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS,
št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. objave
010238.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 20/2000
Ob-21573
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica.
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, reference s
področja razpisanih del, plačilni pogoji, celovitost ponudbe, dodatne storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring IBT, d.d., Proletarska 4, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava strokovnih podlag za spremembo dela zazidalnega načrta VS 9/10 – 1-2
Škofljica, PGD, PZR in PZI za dozidavo
Osnovne šole Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: 13,892.060
SIT (vključen 19% DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18.521.890 SIT, 13,892.060 SIT
(vključen 19% DDV).
11., 12.
Občina Škofljica

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-21403
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
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani dobavitelj je pooblaščeni
zastopnik in distributer ameriškega proizvajalca specialnih kablov v nuklearni klasi, ki
edini izpolnjuje vse zahtevke za zagotovitev
kakovosti v NEK in ameriške zakonodaje za
nuklearne elektrarne.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PGS Energy & Process Co.
Div of Ferguson Inc. 2146 Flintstone Drive,
Tucker, GA, USA.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.
(b) Vrsta in količina blaga: kabli v nuklearni klasi, 4 vrste, ca. 2.900 m.
7. Pogodbena vrednost: 29,020.875
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3283
Ob-21401
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: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni izvajalec je izbran zato,
ker je s strani NE Krško verificiran kot edini
izvajalec, ki razpolaga z ustrezno tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NUKEL, d.o.o., Krško, Gubčeva 2, 8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: obdelava, distribucija, arhiviranje in kontrola izdanih dokumentov v procesu naročanja.
7. Pogodbena vrednost: 29,864.736 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 3283
Ob-21402
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: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni izvajalec je izbran zato,
ker je s strani NE Krško verificiran kot edini
izvajalec, ki razpolaga z ustrezno tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NUKEL, d.o.o., Krško, Gubčeva 2, 8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: aktivnosti vzdrževanja in obdelave podatkov baze MECL ter podpore projektom.
7. Pogodbena vrednost: 15,928.704 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 363-3/99
Ob-21436
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): konkurenčnost cen, obseg prevzetih sklopov in delovne izkušnje.
V postopku ocenjevanja popolnih ponudb je bila izbrana ponudba odvetnice Brede Kovač, ker najbolj ustreza objavljenim
merilom, in sicer je ponudila najugodnejšo
ceno za celoten predmet javnega naročila,
kakor tudi za vsak sklop posebej, dosegla
največ točk za obseg prevzetih sklopov in
za delovne izkušnje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Odvetnica Breda Kovač,
Šlandrov trg 40, 3310 Žalec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: priprava osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pritožb v davčnem postopku na
področju davka od premoženja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave sodnih taks in odmere komunalnih taks.
7. Pogodbena vrednost: 8,996.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,757.200 SIT, 8,996.400 SIT.
11.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 3283
Ob-21530
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: 11. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi 3. točke 55. člena
ZJN se odda javno naročilo neposredno
brez javnega razpisa zgoraj navedenemu ponudniku, zaradi tega, ker izbrani ponudnik
razpolaga z delavci, ki so usposobljeni na
naslednjih področjih:
– vizualna kontrola, kontrola z uporabo
neporušne preiskave, optimizacijo preventivnega vzdrževanja, SCI UPS vzdrževanje,
industrijsko radiografijo, ultrazvočne preiskave, magnetne preiskave, penetrantske
preglede, defektoskopijo (v skladu s
SNT-TC-1A),
– imajo tudi tečaj za uporabo ANDREX
SAMRT 225 X-ray opremo,
– izbrani ponudnik je torej edini, ki razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut za varilstvo Ljubljana,
Ptujska 19, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: storitve kontrole elektro del in kontrole specialnih procesov.
7. Pogodbena vrednost: 16,330.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,330.000 SIT, 16,330.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni podatka.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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2. (a) Kraj dobave: Maribor, Dogoška c.
20, v upravi vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. sadje in zelenjava,
2. domača jabolka,
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,
8.e čaji,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 15. 4.
2000 do 14. 4. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Tezno, Maribor, Dogoška cesta 20.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Vesni Božnik, Uprava vrtca od 21. 2. 2000 do 29. 2. 2000 od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT + DDV = 5.950 SIT na ŽR
51800-603-31273 – 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 12. ure to je
do 10. 3. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Tezno, Dogoška cesta
20, 2000 Maribor, prevzemnik Vesna Božnik, Uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 2000 ob
12. uri na naslovu naročnika Dogoška c.
20, 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 Tezno
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Št. 022-25/00
Ob-21706
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
1. odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih: v skladu z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. l. RS, št. 5/91), uredbo o
začasnem financiranju Republike Slovenije
v prvih treh mesecih leta 2000 (Ur. l. RS,
št. 111/99) in proračunom Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00)
namenja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
MKGP) proračunska sredstva za uresničevanje ciljev predvidenih z navedenim zakonom. Postopki dodelitve in namen dodeljenih proračunskih sredstev so določeni z vsakokratno uredbo o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane oziroma za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi. Postopek
dodelitve sredstev do izplačila le teh upravičencem, vodenje informacijskih baz in evidenc ter analiz zahteva veliko administrativnih opravil in obdelave podatkov ter posledično ustrezne kadre, opremo, računalniške programe in podatkovne baze, s katerimi,
zaradi opravljanja nalog v preteklih devetih
letih razpolaga Poslovno združenje prehrane Slovenije, G.I.Z., Ljubljana, Slovenska
54 in je zato edino usposobljeno za izvajanje teh del.
Zaradi navedenega je MKGP na podlagi
3. točke 1. odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
to združenje izbralo brez javnega razpisa in
bo na podlagi tega sklepa z njim sklenilo
pogodbo.
3. Datum izbire: 1. 1. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poslovno združenje prehrane Slovenije, G.I.Z., Slovenska cesta 54,
Ljubljana.
6.
7. Pogodbena vrednost: 17,244.000 SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

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

Št. 10
Ob-21405
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Tezno, Dogoška cesta 20, Maribor,
tel.
062/412-909,
faks
062/426-0434.

Št. 3/2000
Ob-21406
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Koroška vrata, Smetanova
34 a, Maribor, tel. 062/212-184, faks
062/212-184.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Smetanova
34 a in enota Kosarjeva, Kamnica, Bresternica, Lavričeva ali Ribiška.
(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:
14,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 10. 4.
2000 do 9. 4. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Koroška vrata, Maribor, Smetanova 34 a.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Medved Heleni ali
Dreu Zlatki (uprava vrtca) od 21. 2. 2000
do 29. 2. 2000 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 6.000
SIT na ŽR 51800-603-31210 – 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 10. 3. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Koroška vrata, Smetanova 34 a, 2000 Maribor, prevzemnik Medved Helena ali Dreu Zlatka, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 2000 ob
12.30 na naslovu naročnika Smetanova
34 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,
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– 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 Koroška vrata
Maribor
Št. 18/2000
Ob-21407
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5,
Maribor, faks 062/318-981.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Oblakova 5,
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:
27,000.000 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 Otona Župančiča,
Maribor, Oblakova 5.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Mariji Pelicon, uprava vrtca od 23. 2. 2000 do 1. 3. 2000 od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.950
SIT (z DDV) na ŽR 51800-603-33717 – 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 9. 3. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 2000 ob
12. uri na naslovu naročnika Oblakova 5,
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):
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– 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 Otona Župančiča Maribor
Št. 9/2-2000
Ob-21409
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom dr. Janka Benedika Radovljica,
Šercerjeva
35,
Radovljica,
faks
064/700-04-170.
2. (a) Kraj dobave: Dom dr. Janka Benedika, Šercejeva 35, Radovljica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1. 4. 2000
do 31. 3. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: uprava - tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 21. 2. 2000–6. 3.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, namen nakazila
– za razpisno dokumentacijo, način plačila
na ŽR 51540-603-32015 ali na blagajno
zavoda. V znesku je upoštevan DDV.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 3. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom dr. Janka Benedika,
Šercerjeva 35, 4240 Radovljica.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 9. uri v sejni sobi.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo,
– cena.
9., 10.
Dom dr. Janka Benedika
Radovljica
Št. 15-05-21/1999-1403
Ob-21413
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
2. (a) Kraj dobave: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1 in Novi trg 6, 8000
Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški in drug potrošni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: tekom leta
2000.

2. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Mestna občina Novo mesto, Urad podžupanje, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Novo mesto,
Urad podžupanje, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 12. uri.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe kot
posamezni izvajalec lahko predložijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži ponudba s
strani več izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je
potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so
njegovi podizvajalci.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): kakovost materiala (tj. kakovost blaga
in skladnost s standardi, veljavnimi v RS, kakovost storitev (tj. odzivni čas), celovitost ponudbe (tj. celovitost ponudbenega asortimana), cena (tudi glede fiksnosti cen), zaloge
(tj. stalnost količinske zaloge za takojšnjo dobavo ob urgentnem naročilu).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
23. 3. 2000.
10., 11.
Mestna občina Novo mesto
Št. 2/2000
Ob-21425
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6,
2000 Maribor, tel. 062/210-481, tel./faks
062/250-16-07.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Gledališka
6, na 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,
8/e čaji,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 2000
do 30. 3. 2001.
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9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 2000
do 30. 3. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Jadvige Golež, Maribor, Betnavska c. 100.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Zvonki Merc, uprava vrtca od 21. do 29. 2. 2000, od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 6.000
SIT na ŽR 51800-603-31247 za razpisno
dokumentacijo. V ceno je vštet DDV.
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 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Jadvige Golež, Betnavska c. 100, Maribor, prevzemnica Zvonka Merc, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 2000 ob
10. uri na naslovu naročnika Betnavska c.
100, 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 Jadvige Golež, Maribor

g) moka in testenine,
h) razni prehrambeni izdelki:
– zmrznjena prehrana,
– ribe,
– olja,
– razna prehrana,
d) sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 2000
do 30. 3. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Studenci Maribor,
Groharjeva 22, 2106 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Sonji Mithans, na
upravi vrtca od 21. do 29. 2. 2000, od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: potrebno je nakazati 6.000 SIT
(DDV je upoštevan) na ŽR 51800-603-31322
– 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 10. 3. 2000)
do 12. ure, prevzemnica Sonja Mithans.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
(b)
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 2000 ob
10. uri na naslovu naročnika Groharjeva 22,
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 Studenci, Maribor
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4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Ivana Glinška, Maribor, Gledališka 6.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Andreji Mravljak,
na upravi vrtca od 21. do 29. 2. 2000, od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 6.000
SIT (v ceno je vključen DDV) na ŽR
51800-603-31226 – 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 10. 3. 2000)
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6, 2000 Maribor, prevzemnica Andreja Mravljak, II. nadstropje – uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 2000 ob
13. uri na naslovu naročnika Gledališka 6.
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 Ivana Glinška, Maribor
Št. 3
Ob-21428
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Jadvige Golež, Betnavska c.
100, 2000 Maribor, tel. 062/314-769,
faks 062/307-198.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Betnavska
c. 100, na 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. perutninsko meso in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8/a zmrznjena prehrana,
8/b ribe,
8/c razna prehrana,

Št. 3/99
Ob-21433
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva
22, 2106 Maribor, tel. 062/101-700, faks
062/101-700.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Groharjeva
22 – uprava vrtca in njene enote.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
a) južno sadje in zelenjava,
b) domače sadje in zelenjava,
c) pekovski izdelki,
d) mleko in mlečni izdelki,
e) meso in mesni izdelki,
f) perutnina in izdelki,

Št. 2/2000
Ob-21440
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor,
Ulica
talcev
9,
tel.
062/22-86-585.
2. (a) Kraj dobave: fco. ekonomat naročnika – razloženo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. zobozdravstveni potrošni material,
II. materiali in pripomočki za RTG v
zobozdravstvu.
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(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
90,000.000 SIT, oziroma po skupinah:
I. 85,000.000 IST,
II. 5,000.000 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: 1. 3. 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: 21. 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:
22. 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 sposobni izvesti pogodbo;
– da zagotavlja dobavo za 50% celotnega obsega razpisane vrste blaga v I. skupini
in 100% razpisane vrste blaga v II. skupini;
– da zagotavlja rok dobave – najkasneje
v 10 dneh;
– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga;
– da zagotavlja 60-dnevni oziroma v izjavi naveden rok plačila,
– da je v zadnjih dveh letih s področja
vsebine javnega naročnika, ki je predmet
razpisa, oskrboval najmanj 5 poslovnih partnerjev;
– da zagotavlja dostavo predračunov;
– da zagotavlja dobavo fco ekonomat naročnika – razloženo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) postopek se izvaja po 50. členu ZJN,
b) ponudniki lahko pripravijo ponudbo za
posamezno skupino,
c) znesek bančne garancije za resnost
ponudbe: 1. skupina 425.000 SIT, II. skupina 25.000 SIT, veljavnost: 15. 5. 2000.
10.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
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Ob-21491

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, telefaks
061/444-567.
2. (a) Kraj dobave:DDP Ljubljana, skladišče – TE-TOL.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tehnične kemikalije za
pripravo tehnoloških vod
1. klorvodikova kislina (HCl)
2. natrijev hidroksid (NaOH),
3. hidrazin z dodatkom aktivatorja.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– klorvodikova kislina (HCl) 6,000.000
SIT,
– natrijev hidroksid (NaOH) 6,000.000
SIT,
– hidrazin z dodatkom aktivatorja
5,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od podpisa pogodbe dalje.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: razpisna dokumentacija je
na razpolago v Komercialno nabavnem sektorju soba št. 33 vsak delovnik od 8. do
12. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do najkasneje
3. 3. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena: 3.570 SIT, ŽR
TE-TOL: 50103-601-16504.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000 ob 11. uri v sejni sobi TE-TOL.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. overjen izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 30 dni, oziroma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne dejavnosti ali obrti podobne dejavnosti,
2. odločbo – dovoljenja pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti,
3. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, ki ni starejše od 30 dni,
4. potrdilo, da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
5. dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni,
6. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, ki ni starejše od 30 dni,
7. potrdilo, da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila njegovi vodtveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem,
8. dokazilo da je poravnal davke in
prispevke določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni,

9. podpisanega osnutka pogodbe,
10. garancije banke za resnost prijave v višini 1% razpisane vrednosti, ki bo
veljvna 45 dni po odpiranju prijav,
11. podpisane izjave, da bo predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 1% pogodbene vrednosti, kolikor bo
pozvan k podpisu pogodbe,
12. podpisane izavje, da bo blago dostavljal DDP Ljubljana, skladišče TE-TOL,
13. podpisane izajve o sprejemanju
60-dnevnega plačilnega roka za dobavljeno
blago,
14. podpisane izjave, da bo mesečno dostavljal cenike,
15. dokazila, da je ponudnik v zadnjih
dveh letih oskrboval vsaj tri porabnike z razpisanim blagom (reference).
9. 10.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Ob-21503
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Urad za splošne zadeve, Verdijeva 10, Koper, faks
066/271-602.
2. (a) Kraj dobave: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material:
1. računalniški in fotokopirni papir,
2. tonerji in cartridge,
3. ostali pisarniški material.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca. 7
mio SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Služba za splošne, kadrovske
in pravne zadeve MOK, Verdijeva 10, Koper.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, način plačila:
nakazilo na ŽR 51400-630-90004.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 3. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Koper, Urad
za splošne zadeve, Verdijeva 10, Koper.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, soba 103.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi materiala.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje,
– da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– da ima poravnane svoje obveznosti iz
naslova taks, davkov in ostalih dajatev,
– da je finančno sposoben.
Poleg teh pogojev morajo ponudniki izpolnjevati za pridobitev usposobljenosti tudi
kriterije določene v razpisni dokumentaciji.
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6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2000 ob 12. uri v Domu Nine Pokorn-Grmovje – v prostorih Graščine (Pernovo 4), p. Žalec.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
tega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudnik mora izpolnjevati vse
pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti v okviru predmeta javnega naročila; da je denarno likviden; da ni pod prisilno upravo ali v stečaju; da ima poravnane
davke in prispevke določene z zakonom; da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila in druge pogoje iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora zagotoviti dobavo vseh
artiklov po vrsti in količini iz posamezne skupine oziroma podskupine.
Ponudba mora veljati do 30. 4. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 29. 3. 2000.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena.
Dodatne informacije se lahko zahtevajo
na naslovu pod 1. točko.
Javni zavod
Dom Nine Pokorn-Grmovje Žalec

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 v 20
dneh po objavi razpisa do (10. 3. 2000), do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32, Maribor, prevzemniki: Aleksandra
Tkavc, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 2000 ob
11.30 na naslovu naročnika Tomšičeva 32,
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. členu ZJN.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Borisa Pečeta, Maribor
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9. Morebitne druge informacije o naročilu: Mestna občina Koper, služba za splošne,
kadrovske in pravne zadeve – kontaktna oseba: Slavko Gustinčič, tel. 066/446-233.
10.
Mestna občina Koper
Ob-21526
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:
Javni zavod Dom Nine Pokorn-Grmovje,
Pernovo 4 A, 3310 Žalec, tel.
063/728-120, faks 063/728-068.
2. (a) Kraj dobave: Dom Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4 A, Žalec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) živila in material za prehrano:
1. sadje in zelenjava v vrednosti
3,350.000 SIT,
2. kmetijski izdelki za ozimnico v vrednosti 1,700.000 SIT,
3. sadje in zelenjava zamrznjena,
mlečni izdelki zamrznjeni, ribe zamrznjene v
vrednosti 1,200.000 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo v vrednosti 4,600.000 SIT,
5. meso in izdelki iz mesa (razen perutnine) v vrednosti 7,150.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
5,600.000 SIT,
7. jajca v vrednosti 430.000 SIT,
8. konzervirano sadje in zelenjava v
vrednosti 900.000 SIT,
9. jušni koncentrati, začimba, čaji, namazi, kis, napitki v vrednosti 1,250.000 SIT,
10. splošno prehrambeno blago v
vrednosti 5,900.000 SIT,
11. perutnina in izdelki iz perutninskega mesa v vrednosti 5,000.000 SIT,
B) čistila
1. pralna sredstva v vrednosti
1,900.000 SIT,
2. čistila splošno in sredstva za osebno higieno v vrednosti 1,700.000 SIT,
3. sredstva za higieno bivalnih prostorov v vrednosti 1,700.000 SIT,
C) kurilno olje
1. kurilno olje ekstra lahko v vrednosti 10,000.000 SIT,
Ponudnik lahko odda ponudbo za eno
ali več skupin oziroma podskupin.
(c) Ocenjena vrednost naročila je
52,380.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: začetek 1. 5.
2000, zaključek 30. 4. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti: Dom Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4 a, 3310 Žalec, tajništvo,
Obreza Mateja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 21. 2. do 29. 2.
2000, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na negotovinski način na ŽR: 50750-603-36147 ali v
gotovini na blagajni na sedežu naročnika.
DDV je vštet v ceno, račun boste prejeli ob
dvigu razpisne dokumentacije.
5. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene 20. 3. 2000 od
8. do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javni zavod Dom Nine Pokorn-Grmovje, tajništvo doma, Pernovo 4a,
3310 Žalec.

Ob-21550
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Borisa Pečata, Tomšičeva 32,
tel.
062/213-126,
219-151,
faks
062/219-151, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Tomšičeva
32, 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:
20,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 2000
do 30. 4. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Borisa Pečeta, Maribor, Tomšičeva 32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Aleksandri Tkavec
na upravi vrtca od 21. 2. 2000 do 29. 2.
2000 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 6.000
SIT (v ceno je vključen DDV), na ŽR:
51800-603-31205 – za razpisano dokumentacijo.

Št. 79
Ob-21522
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik 36,
Golnik, telefaks 064/469-442.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo blaga po 50. čl.
ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik KOPA, Golnik 36, Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev od 15. 4. 2000 do 15. 4.
2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Bolnišnica Golnik - KOPA,
Golnik 36, Golnik, javna naročila.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago do 6. 3. 2000 za 10.000 SIT, plačljivo
neposredno pred dvigom razpisne dokumentacije na blagajni Bolnišnice Golnik KOPA,
oziroma
na
ŽR
št.
51500-603-34158.
(b), (c)
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo pondube, ki bodo predložene do 20. 3. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik - KOPA,
Golnik 36, Golnik, tajništvo uprave.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj – Ponudba in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter navedbo predmeta naročila
(skupine ali celote). Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 3. 2000 ob
12. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik - KOPA.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. izpolnjevanje pogojev usposobljenosti po 1.–4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:
– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije (ne velja za kmete),
– potrdila o veljavni registraciji za
opravljanje dejavnosti za pravne osebe, oziroma potrdila DURS o opravljanju dejavnosti
za fizične osebe, oziroma potrdilo upravne
enote, da ima priznan status kmeta (oddelek
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano),
– dovoljenja upravnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
(ni potrebno za kmete),
– potrdila sodišča, da vodstveni delavci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih (ne
velja za kmete),
– potrdila DURS, da ima poravnane
davke in prispevke določene z zakonom,
– potrdila, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na ponudnikovo nestrokovnost (ni potrebno za kmete);
2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:
– BON 1 in BON 2 ali BON 3,
– ali podatkov zadnje bilance stanja
in podatkov bilance uspeha za l. 1998,
– potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
žiro račun o prometu na njegovem računu
(za kmete);
3. izpolnjevanje zahtevanih pogojev
dokazano z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi dobavo
najmanj 30% artiklov iz posamezne skupine
(ne velja za kmete),
– izpolnjenim obrazcem za reference,
– izjavo, da sprejema 60-dnevni plačilni rok in priznava 0,1% casas conta za
vsak dan predčasno plačanega računa,
– izjavo, da zagotavlja dostavo fco bolnišnica – razloženo,
– izjavo, da bo mesečno oziroma tedensko pošiljal cenike,
– izjavo, da bo dobavljeno meso in
mesni izdelki slovenskega izvora,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT,
– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% ponujene vrednosti blaga,
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– predložitvijo vzorca pogodbe.
Dokazila za dokazovanje so določeni
v razpisni dokumentaciji v 3.2. točki. Navodil ponudnikom in dodatku k navodilom ponudnikom.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 4. točko, do 13. 3.
2000,
b) naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s ponudniki, ki bodo izpolnjevali
izločitvene kriterije. Merilo za dodelitev naročila v predmetnem delu bo najnižja ponujena cena,
c) za prvo obdobje, do 30. 4. 2000 bo
naročnik upošteval cene iz ponudbe,
d) predvideni datum objave dodelitve naročila bo v aprilu 2000,
e) ponudniki lahko kandidirajo za celoto,
posamezno skupino ali za posamezno podskupino,
f) sestanek s ponudniki ne bo organiziran.
10.
Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik
Št. 83
Ob-21523
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Jožice Flander, Fochova 51,
tel. 062/302-771, faks 062/319-918, Maribor.
2. (a) Kraj dobave:
– Maribor, Fochova 51, v upravi vrtca,
– enota Vančka Šarha, Smoletova 7, Maribor,
– enota Razvanje, Razvanjska 64, Razvanje, Maribor.
(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:
20,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 2000
do 4. 2. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Jožice Flander, Maribor, Fochova 51.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Katarini Zupančič,
uprava vrtca, od 21. 2. 2000 do 29. 2.
2000 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 6.000
SIT na ŽR: 51800-603-31301 – 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 po-

nudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa do 10. 3. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Vrtec Jožice Flander,
Fochova 51, Maribor, prevzemnik: Katarina Zupančič, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 2000
ob 8. uri na naslovu naročnika Fochova
51, 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;
– zagotavljanje 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 ponudba 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 Jožice Flander, Maribor

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih
Št. 17/2000
Ob-21572
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8, Celje, tel. 063/42-66-412, Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova 5, Celje.
2. Kraj izvedbe del: objekti vrtcev.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:
– gradbena dela,
– obrtniška dela (krovsko kleparska,
mizarska, keramičarska, podopolagalska, slikopleskarska),
– inštalaterska dela (elektro, strojna).
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost naročila se bo določila glede na obseg
in predmet načrtovanega dela.
4. Predvideni čas izvedbe: obdobje 1
leta od sklenitve pogodbe.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8, tajništvo.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 3. 2000 (predložitev potrdila o plačilu), po enodnevni
predhodni telefonski najavi na tel. 063/4266-400.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun Vrtca Zarja Celje 50700-601-30416, s pripisom “za razpisno dokumentacijo.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: 9. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8, tajništvo.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2000 ob 13. uri Vrtec Zarja Celje,
Zagajškova 8.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): izpolnjevanje pogojev iz ponudbene dokumentacije.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu ZJN.
Ponudniki lahko kandidirajo za posamezno skupino.
Vrtec Zarja, Celje

Javni razpisi
Obvestilo
Št. 9/00
Ob-21421
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, obvešča zainteresirane gospodarske družbe in druge pravne osebe, da je javni razpis za kreditiranje naložb 17IN99A (Ur. l. RS, št. 5657/99, 92/99 in 4-5/00) zaključen, ker
so bila dne 9. 2. 2000 dodeljena vsa razpisana sredstva.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 400-02-2/00
Ob-21551
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave
objavlja na podlagi 13. člena uredbe o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov
Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah,
Lešanščica, Lobnica, Poljanšček-območje mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava
Bohinjka - na Mlinščici, Savinja in Velka
za proizvodnjo električne energije (Ur. l.
RS, št. 57/98) - v nadaljevanju: uredba
javni razpis
za podelitev koncesije za
gospodarsko izkoriščanje vode iz
vodotokov
Jezernica in Radovna za proizvodnjo
električne energije
I. Predmet koncesije: gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne
energije na naslednjih odsekih vodotokov
Jezernica in Radovna:

Št.

Vodotok

Koordinate gorvodne
meje odseka
Y

Jezernica
Radovna

13-14 / 18. 2. 2000 / Stran 763

X

5 461 420 5 138 750
5 427 580 5 137 560

Koordinate dolvodne
meje odseka
H

Y

845,00 5 460 850
612,00 5 427 770

X

Bruto
potencial
(kW)
H

5 138 640 770,00 243
5 137 585 608,00 126

Vir: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 (ali 1:10000)

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v
skladu s pogoji uredbe.
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je
državljan Republike Slovenije,
2. da je usposobljen za opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije.
III. Elementi prijave na razpis:
Prijavi je treba priložiti
1.
– za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišču,
– za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu.
2. Idejno rešitev hidroelektrarne, ki
mora vsebovati:
– osnovne karakteristične podatke
mHE,
– tehnični opis gradbenih objektov in
opreme mHE,
– opis ukrepov varstva okolja,
– grafične priloge: situacijo v merilu
1:5000 ali večjim z vrisanimi objekti mHE;
karakteristični tlorisi in prerezi objektov
mHE v merilu 1:100 ali večjim.
Idejno rešitev mora izdelati pravna ali
fizična oseba ustrezne stroke, vpisana v
imenik projektivnih podjetij oziroma imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski
zbornici Slovenije.
3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki
ni starejša od 2 mesecev.
4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na
katerih je predvidena gradnja hidroelektrarne, ki ni starejši od 2 mesecev.
5. Dokazila o morebitnih dosedanjih
vlaganjih v hidroelektrarno (računi že nakupljene opreme, projekta, zemljišča ipd).
IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset
let; rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni
obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis - koncesija za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotokov Jezernica in

Radovna za proizvodnjo električne energije“ in imenom in naslovom ponudnika,
je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na
Upravo RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče na
ta naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 16. 3. 2000
do 12. ure.
Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
16. 3. 2000 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Uprave Republike Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev,
če se izkažejo s pisnim pooblastilom.
VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripravila predlog za izbor koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki niso izbrani, bodo o tem
obveščeni v 15 dneh od odločitve vlade.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse
zahteve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj
prijavi le en ponudnik.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo in obratovanje potrebnih objektov in
naprav,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejnih rešitev
iz III. točke tega razpisa.
VIII. Prednostna merila:
– lastnina zemljišč na katerih bodo
zgrajeni objekti hidroelektrarne,
– ustreznejša idejna rešitev hidroelektrarne v smislu varstva okolja.
IX. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij med razpisom je Franc Zupan, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana (tel. 178-44-30), med 9. in 10. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za gospodarsko izkorišèanje vode iz vodotokov Jezernica in Radovna za
proizvodnjo elektriène energije
I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Pravna oseba:
naziv: ................................................................................................................
naslov: ..............................................................................................................
direktor: ............................... ............................................................................
Fizièna oseba
ime in priimek: .................................................................................................
naslov: .............................................................................................................
status (ustrezno obkroiti):
1. samostojni podjetnik
2. drugo

II. ODSEK VODOTOKA, KI JE PREDMET PRIJAVE ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
naziv vodotoka: .............................................................................................................
koordinate gorvodne meje odseka: ...............................................................................
koordinate dolvodne meje odseka: ...............................................................................

III. ZEMLJIŠÈE, NA KATEREM SO PREDVIDENI OBJEKTI HIDROELEKTRARNE
parcelna številka: ..............................................................................................................
ime lastnika oz. uporabnika tega zemljišèa: ......................................................................
IV. USPOSOBLJENOST ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
podatki o kadrovski usposobljenosti za dejavnost proizvodnje elektriène energije (poklic,
izkušnje ipd.....)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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podatki o finanènih pokazateljih gradnje hidroelektrarne (vrednost investicije, naèin financiranja
ipd.)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

V. IZJAVLJAM:
(obkroiti)

a. da v celoti sprejemam pogoje iz 4. èlena uredbe
b. da bom nosil vse stroške v zvezi s koncesijo
c. da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predloil koncedentu dokazilo o povrnitvi vloenih
sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem

PRILAGAM:
1. za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišèu
za fiziène osebe: potrdilo o dravljanstvu,
2. idejno rešitev hidroelektrarne, iz III. toèke razpisa - elementi prijave na razpis,
3. kopijo katastrskega naèrta z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejša od
2 mesecev,
4. zemljiškoknjini izpisek parcel, na katerih je predvidena gradnja hidroelektrarne, ki ni stareji od
2 mesecev,
5. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v hidroelektrarno (raèuni e nakupljene opreme,
projekta, zemljišèa ipd.).

Datum ................................................

------------------------------------------------------------------------------(ime prijavitelja in
podpis odgovorne osebe)
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Št. 400-02-3/00

Ob-21549

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za varstvo narave objavlja na podlagi 13. člena uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Artišnica,
Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica
za vzrejo salmonidnih vrst rib (Ur. l. RS, št.
5/00) - v nadaljevanju: uredba

Vodotok

Artišnica
Zaplaninščica
Limovski graben
Sušica
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javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Artišnica,
Zaplaninščica, Limovski graben
in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst rib
I. Predmet koncesije: gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst
rib na naslednjih odsekih vodotokov:

Koordinate gorvodne
meje odseka

Koordinate dolvodne
Instalirani
meje odseka
pretok vode za
ribogojnico
Y
X
(l/s)

Y

X

5 510 771
5 495 946
5 495 903
5 537 342

5 117 170
5 117 593
5 117 583
5 079 625

5 510 833
5 495 944
5 495 909
5 536 890

5 117 231
5 117 620
5 117 626
5 079 835

30
10
5
50

Vir: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss Krügerjevi
projekciji), odčitane v temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 oziroma
1:10000.
za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v
skladu s pogoji uredbe.
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je
državljan Republike Slovenije,
2. da je usposobljen za opravljanje dejavnosti vzreje salmonidnih vrst rib.
III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. – za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišču,
– za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu.
2. Idejno rešitev ribogojnice, ki mora
vsebovati:
– osnovne karakteristične podatke ribogojnice,
– tehnični opis gradbenih objektov in
opreme ribogojnice,
– opis ukrepov varstva okolja,
– grafične priloge: situacijo v merilu
1:5000 ali večjim z vrisanimi objekti ribogojnice; karakteristični tlorisi in prerezi objektov ribogojnice v merilu 1:100 ali večjim.

Idejno rešitev mora izdelati pravna ali
fizična oseba ustrezne stroke, vpisana v
imenik projektivnih podjetij oziroma imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski
zbornici Slovenije.
3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanim objektom predvidene ribogojnice, ki
ni starejša od 2 mesecev.
4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na
katerih je predvidena gradnja ribogojnice,
ki ni starejši od 2 mesecev.
5. Dokazila o morebitnih dosedanjih
vlaganjih v ribogojnico (računi že nakupljene opreme, projekta, zemljišča ipd).
IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset
let; rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni
obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis - Koncesija za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonid-

nih vrst rib“ in imenom in naslovom ponudnika, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Upravo RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče na
ta naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 16. 3. 2000
do 12. ure.
Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
16. 3. 2000 ob 13.30, v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Uprave Republike Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev,
če se izkažejo s pisnim pooblastilom.
VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripravila predlog za izbor koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki niso izbrani, bodo o tem
obveščeni v 15 dneh od odločitve Vlade.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse
zahteve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj
prijavi le en ponudnik.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo in obratovanje potrebnih objektov in
naprav,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejnih rešitev
iz III. točke tega razpisa.
VIII. Prednostna merila:
– lastnina zemljišč na katerih bodo
zgrajeni objekti ribogojnice,
– ustreznejša idejna rešitev ribogojnice v smislu varstva okolja.
IX. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij
med razpisom je: Gordana Kerekeš, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana (tel. 178-44-43), med 9. in 10. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za gospodarsko izkorišèanje vode na posameznih odsekih vodotokov Artinica,
Zaplaninšèica, Limovski graben in Suica za vzrejo salmonidnih vrst rib
I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Pravna oseba:
naziv: ..............................................................................................................
naslov: ............................................................................................................
direktor: .............................. ............................................................................
Fizièna oseba
ime in priimek: .................................................................................................
naslov: .............................................................................................................
status (ustrezno obkroiti):
1. kmet
2. samostojni podjetnik
3. drugo

II. ODSEK VODOTOKA, KI JE PREDMET PRIJAVE ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
naziv vodotoka: .............................................................................................................
koordinate gorvodne meje odseka: ...............................................................................
koordinate dolvodne meje odseka: ...............................................................................

III. ZEMLJIŠÈE, NA KATEREM SO PREDVIDENI OBJEKTI RIBOGOJNICE
parcelna številka: ..............................................................................................................
ime lastnika oz. uporabnika tega zemljišèa: ......................................................................
IV. USPOSOBLJENOST ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
podatki o kadrovski usposobljenosti za dejavnost ribogojstva (poklic, izkušnje ipd.....)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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podatki o finanèni usposobljenosti gradnje ribogojnice (vrednost investicije, naèin financiranja
ipd.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V. IZJAVLJAM:
(obkroiti)

a. da v celoti sprejemam pogoje iz 4. èlena uredbe
b. da bom nosil vse stroške v zvezi s koncesijo
c. da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predloil koncedentu dokazilo o povrnitvi vloenih
sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem

PRILAGAM:
1. za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišèu,
za fiziène osebe: potrdilo o dravljanstvu,
2. idejno rešitev ribogojnice, iz III. toèke razpisa - elementi prijave na razpis,
3. kopijo katastrskega naèrta z vrisanim objektom predvidene ribogojnice, ki ni stareja od 2 mesecev,
4. zemljiškoknjini izpisek parcel, na katerih je predvidena gradnja ribogojnice, ki ni stareji od
2 mesecev,
5. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v ribogojnico (raèuni e nakupljene opreme, projekta,
zemljišèa ipd.)

Datum ................................................

------------------------------------------------------------------------------(ime prijavitelja in
podpis odgovorne osebe)
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7. Interested candidates should deliver all
necessary qualification information to the address below by March 15, 2000 to be considered for this assignment: Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Real Estate Registration Modernization
Project, Ms. Martina Učak, room number
2/100, Zemljemerska ulica 12, SI-1000
Ljubljana, tel. +386 61 178 4922; fax
+386 61 78 4822,
e-mail:
martina.ucak@gov.si.
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia

izkušnje zahtevane v pogojih dela, druga
priporočila in opisi dela na sorodnih nalogah, izkušnje pri delu v podobnih pogojih,
posedovanje ustreznih znanj, itn.).
5. Svetovalec bo izbran v skladu s postopki, opisanimi v smernicah Svetovne banke: izbira in zaposlovanje svetovalcev s strani jemalcev posojil Svetovne banke, januar
1997, dopolnjene v septembru 1997 in januarju 1999.
6. Zainteresirani svetovalci morajo pridobiti podrobnejše pogoje dela za to nalogo z
zahtevo na spodaj omenjenem naslovu vsak
delavnik od 8. do 16. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.
7. Zainteresirani kandidati morajo zato, da
se jih bo upoštevalo pri izbiri za to nalogo,
predložiti vse potrebne informacije o usposobljenosti do 15. marca 2000 na spodaj
omenjeni naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Martina Učak, soba št.
2/100, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386-61-178-4922,
faks +386-61-178-4822, e-mail: martina.ucak@gov.si.
Geodetska uprava RS
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Ob-21579
Request For Candidates
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project
Legal Consultant for Property Tax
System
(MOF_5.1A_Ind)
Loan No. IBRD 4498-0 SLO
1. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Reconstruction and Development to meet the
cost of the Real Estate Registration Modernization Project, and intends to apply part
of the proceeds of this loan to payments
under the contract for Legal Consultant for
Property Tax System (MOF_5.1A_Ind).
2. The services include:
– the review of existing legislation,
– suggestions and solutions according
to the existing draft law on tax of real estate,
– final modelling of the law on tax of real
estate,
– suggestions about a new law on real
estate valuation.
3. Required skills:
Minimum: at least a university degree in
the field topic of law or any other related
subject and tax law specialist – real estate
taxation and valuation; a minimum of seven
years of experience in similar tasks; involvement in related projects in at least two different countries; mastery of Slovene language and fluency in English language, both
written and spoken; literacy in corresponding software; knowledge of EU legislation in
this area; knowledge of issues and options
related to real estate taxation and valuation;
expert understanding of the Slovene law
related to taxes and real estate.
Experience: working experience and
cooperation on large Slovenian and international real estate projects; experience on
cooperation at government administration
projects (adequate references), experience
on project management in the public and
the private sector.
Desirable: experience on World Bank or
similar institutions financed projects; experience on cooperation with government administration; published articles related to this area.
Duration of Assignment: from April to July
2000, 3 (three) months in one year.
4. The Ministry of Finance of the Republic of Slovenia now invites eligible consultants to prepare information indicating that
they are qualified to perform the services as
being described in detailed terms of reference (qualifications and experience required in terms of reference, other references and description of similar assignments, experience in similar conditions,
availability of appropriate skills, etc.).
5. A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the
World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, January 1997, revised September 1997 and January 1999.
6. Interested consultants should obtain
a detailed terms of reference for this assignment by requesting it at the address
below on working days from 8.00 to 16.00
hours.

Ob-21580
Poziv za kandidate
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Pravni svetovalec za sistem
premoženjskega davka
(MOF_5.1A_Ind)
Št. posojila: IBRD 4498 - 0 SLO
1. Republika Slovenija je prejela posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj
zaradi delnega pokrivanja stroškov Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin ter
bo del posojila namenila izplačilu obveznosti pogodbe za izvedbo Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin – Pravni svetovalec za sistem premoženjskega davka
(MOF_5.1A_Ind).
2. Storitve obsegajo:
– pregled obstoječe zakonodaje,
– predlogi in rešitve glede na obstoječi
predlog zakona o davku na nepremičnine,
– končna izdelava zakona o davku na
nepremičnine,
– predlogi za nov zakon o vrednotenju
nepremičnin.
3. Zahtevano znanje
Minimum: najmanj univerzitetna izobrazba pravne ali druge ustrezne smeri in specialist za davčno pravo – obdavčenje in
vrednotenje nepremičnin; najmanj sedem let
delovnih izkušenj pri podobnih delih; udeležba v sorodnih projektih v najmanj dveh
različnih državah; obvladanje slovenskega
jezika in tekoče znanje angleškega jezika,
oba pisno in govorno; ustrezno računalniško
znanje; poznavanje zakonodaje Evropske
Skupnosti na tem področju; poznavanje zadev in možnosti v povezavi z obdavčenjem
in vrednotenjem nepremičnin; poznavanje
slovenske zakonodaje na področju vrednotenja in obdavčenja nepremičnin.
Izkušnje: delovne izkušnje in sodelovanje pri večjih slovenskih in mednarodnih projektih; izkušnje in sodelovanje pri projektih
državne uprave (ustrezna priporočila); izkušnje na projektnem vodenju v javnem in privatnem sektorju.
Zaželjeno: izkušnje pri denarno podprtih
projektih Svetovne Banke oziroma podobnih
institucij; izkušnje pri sodelovanju z državno
upravo; objavljeni članki s tega področja.
Trajanje naloge: od aprila do julija 2000,
trije meseci v enem letu.
4. Ministrstvo za finance Republike Slovenije poziva svetovalce z ustreznimi kvalifikacijami, da pripravijo informacijo z navedbo, da ustrezajo zahtevanim pogojem za
izvedbo storitev, kakor so opisane v podrobnejših pogojih dela (usposobljenost in

Ob-21705
Glede na dejstvo, da je Revizijska komisija za javna naročila, na podlagi vlagatelja
zahteve za revizijo postopka javnega razpisa Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, z odločbo št.
019-146/99-101-953, z dne 16.08.1999,
razveljavila postopek oddaje javnih naročil
na podlagi javnega razpisa na področju
energetike za program prestrukturiranja v
energetiki (Ur. l. RS, št. 27/99, popravek
Uradni list RS, št. 29/99), objava Ob-2732
in na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96 in 78/97, 78/97, 87/97, 34/98,
91/98 in 9/2000), prvega odstavka 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/2000),
objavlja Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, naslednji
javni razpis
na področju energetike za program
prestrukturiranja v energetiki
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je oddaja del
za naslednje programe oziroma študije:
A) Periodične sistemske energetske analize, ki obsegajo podprojekte
A1) Spremljanje izvajanja energetske bilance Republike Slovenije za leto 1999 in
izdelava predloga energetske bilance za leto 2000". Naloga obsega pripravo elektroenergetske bilance za leto 1999 na podlagi
dejanske realizacije in predlog energetske
bilance za leto 2000, ki jo v usklajeni obliki
sprejme vlada Republike Slovenije. Sestavni del naloge je tudi priprava četrtletnih poročil o realizirani bilanci za leto 2000.
A2) Izdelava “Energetskega letopisa za
leto 1999”. Na osnovi realizacije energetske bilance za leto 1999 se izdela energetski letopis z vsemi pripadajočimi preglednimi tabelami in grafi, v standardizirani obliki
za porabo in pokrivanje porabe energije v
Republiki Sloveniji.
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A3) Primerjalno spremljanje cen energentov in cenovnih razmerij za leto 2000.
Naloga obsega pripravo mesečnih poročil o
cenah energentov v Republiki Sloveniji in
primerjavo s cenami izbranega nabora držav evropske unije in njenim povprečjem.
Okvirna vrednost razpisanega paketa nalog je 8,000.000 SIT, razpisna dokumentacija št. RD99PRE32.
B) Razvojni program Republike Slovenije na področju kvalificiranih proizvajalcev
električne energije. Na osnovi sprejetega
Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99)
je potrebno pripraviti osnutke spodbujevalne regulative in tehničnih osnov ter zahtev
za priključitev kvalificiranih proizvajalcev na
električno in toplovodno omrežje. Okvirna
vrednost naloge je 9,000.000 SIT, razpisna dokumentacija št. RD98PRE37.
2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost vseh razpisanih projektov je 17,000.000 SIT in se bodo financirali iz proračunske postavke 5193 Program prestrukturiranja v energetiki.
3. Merila in pogoji
Za izvajanje nalog lahko kandidirajo
pravne osebe, ki so ustrezno registrirane
za izvajanje razpisanih dejavnosti. Periodične sistemske energetske analize pod
tč. A) se zaradi tesne povezanosti podprojektov razpisuje kot ena celota. Naročnik
bo zato upošteval kot ustrezne le tiste ponudbe, ki bodo obsegale izdelavo vseh treh
nalog kot skupne vsebinske celote. Ponudbe, ki bi obsegale izdelavo samo enega ali dveh podprojektov iz tč. A) ne bodo
upoštevane. Naročnik bo izbral enega najugodnejšega izvajalca za izdelavo vseh
treh podprojektov pod tč. A) in enega za
izdelavo projekta pod tč. B).
Merila in kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika za projekt pod točko A) so
naslednji:
Tehnični del meril
70%,
1. Program del
20%,
2. Metodološki pristop
5%,
3. Kvalifikacije ponudnika
(in podizvajalcev)
10%,
4. Reference vodje naloge
in sodelujočih strokovnjakov
25%,
5. Odzivnost na neplanirane
zahteve naročnika
5%,
6. Terminski plan
5%,
Finančni del meril
30%,
1. Cena izvedbe projekta
22%,
2. Morebitne posebne
ugodnosti
8%.
Merila in kriteriji za izbiro najugodnejšega
ponudnika za projekt pod točko B) so naslednji:
Tehnični del meril
85%,
1. Program del
20%,
2. Metodološki pristop
10%,
3. Kvalifikacije ponudnika
(in podizvajalcev)
20%,
4. Reference vodje
in sodelujočih strokovnjakov
30%,
5. Terminski plan
5%.
Finančni del meril
15%
1. Cena izvedbe projekta
15%.
Najugodnejši ponudnik bo izbran na podlagi ocene podanih kriterijev, ki so podrobneje obdelani v razpisni dokumentaciji. Naj-
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večje skupno število točk je 100. Skupna
ocena ponudbe je seštevek tehnične in finančne ocene. Najugodnejši ponudnik mora zbrati najmanj 60% točk.
4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v enem
izvodu, na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Na ovitku mora biti naslov naročnika z
vidno oznako “ne odpiraj, ponudba” in navedbo javnega razpisa, na katerega se ponudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečateni
ali zaprti tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da so zaprti tako, kot so bili predani. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Neveljavnih (nepravočasno predloženih
ali nepravilno označenih) in nepopolnih ponudb komisija ne bo obravnavala. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 3. 2000, ob 10.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarske
dejavnosti.
Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče ministrstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
ponudb.
Razpisna dokumentacija za posamezne
naloge je ponudnikom na voljo brezplačno
na recepciji ministrstva na Kotnikovi 5, v
Ljubljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije posreduje Jadranko
Medak, vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
telefon (061) 178-3289.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 143/2000
Ob-21659
Na podlagi določil 27. člena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
5. člena pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99),
Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije z dne 6. novembra
1992, Protokola šestega zasedanja skupnega slovensko-francoskega odbora za znanost in tehnologijo, podpisanega 2. decembra 1999 v Parizu, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
slovensko-francoskega znanstvenega
sodelovanja v letih 2001 do 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je Program znanstveno-tehničnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Republiko Francijo, za leto
2001: sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer: krajših obiskov (od 6 do 12 dni) in daljših obiskov (od
enega meseca do 3 mesecev).
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-

skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte ali programe temeljnega in
aplikativnega raziskovanja oziroma na razvojno-tehnološke projekte, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa
(Ur. l. RS, št. 8/95), ali s strani Ministrstva
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije sofinancirane mednarodne projekte),
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave,
– slovenski in francoski nosilec morata
vložiti prijavi sočasno.
4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta v slovenskem in francoskem jeziku,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in francoskem
nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– načrt obiskov slovenskih in francoskih
raziskovalcev,
– kratke življenjepise slovenskega in
francoskega nosilca projekta ter sodelujočih raziskovalcev z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15 milijonov SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je praviloma 2 leti, izjemoma 3
leta. Predvideni rok začetka izvajanja je januar 2001.
8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje
slovensko-francoskega
znanstvenega sodelovanja 2001: prvo leto
oziroma drugo leto oziroma tretje leto“, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na
naslov: Alenka Kocjan, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te vloge, do
vključno 29. aprila 2000 do 15. ure, v kolikor se kandidati prijavljajo prvič, do vključno 16. avgusta 2000 do 16. ure, v kolikor
se prijavljajo za drugo leto sodelovanja (podaljšanje), in do vključno 31. maja 2000 do
15. ure, v kolikor se prijavljajo za tretje leto
sodelovanja (podaljšanje).
9. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 9. maja 2000, za prvo leto, 5. septembra 2000, za drugo leto, in 6. junija 2000,
za tretje leto, v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po 7. zasedanju skupnega
slovensko-francoskega odbora, predvidoma
pred 31. decembrom 2000.
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Samoocenitvena vloga mora biti izdelana v šestih enakih izvodih, k vsaki pa mora
biti priložena fotokopija izpolnjene prijavnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora:
– biti natipkana (velikost znakov najmanj
10 pik),
– biti napisana v slovenskem jeziku,
– biti narahlo vezana, da jo je mogoče
obdelovati,
– imeti oštevilčene strani,
– imeti največ 35 strani formata A4.
Teh 35 strani naj vključuje:
– naslovno stran z nazivom prijavitelja
(prijavitelj je družba ali podjetnik posameznik), naslovom in datumom,
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ
štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi
dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski
shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem okolju, procesu kakovosti),
– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o
prijaviteljevi “poslovni odličnosti”, ki temeljijo na podatkih, zbranih med samoocenjevanjem, in so predstavljeni skladno z merili
modela poslovne odličnosti.
Za delno pokritje stroškov bodo morali
prijavljeni kandidati prispevati sredstva v višini:
– družbe z 250 ali manj zaposlenimi
100.000 SIT,
– družbe z več kot 250 zaposlenimi
250.000 SIT,
– podjetniki posamezniki 50.000 SIT.
Merila za prijavo in ocenjevanje za leto
2000 ter drugo razpisno dokumentacijo dobite na Uradu RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova ulica 6, Ljubljana, in sicer pri Loredani Leon, vsak delavnik od 9.
do 14. ure, tel. 061/178-30-00, faks
061/178-31-96. Vloge pošljite v zaprtih
ovojnicah do 22. maja 2000 na Urad RS za
standardizacijo in meroslovje, Kotnikova ulica 6, Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj - Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost“. Komisija za odpiranje prejetih vlog
bo v 8 dneh od dneva odpiranja vlog pisno
obvestila prijavitelje, ki bodo vloge oddali
nepravočasno oziroma nepravilno pripravljene ali označene.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad za standardizacijo in meroslovje

2. Upravičenci do pridobitve pooblastila
po tem razpisu, so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
Pogoji za pridobitev pooblastila so:
– neodvisnost nadzornega organa;
– usposobljenost oseb za izvajanje nadzora;
– ustrezna oprema za redne preglede naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
3. Vlogo za pridobitev pooblastila z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 1. 3. 2000 na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana, s pripisom: Ne odpiraj –
javni natečaj – pooblastitev nadzornih organov za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
4. Vloge bo pregledala in ocenila natečajna komisija, ki jo za ta namen imenuje
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter svoje ugotovitve posredovala ministru. Komisija lahko k delu pritegne ustreznega izvedenca.
5. Prepozne in nepopolne vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
6. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega natečaja obveščeni pisno s sklepom ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v roku 15 dni po izteku natečajnega roka.
7. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano z odločbo določi izbrane organizacije za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
8. Z izbranimi nadzornimi organizacijami
bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano sklenilo pogodbe, s katerimi se
uredijo medsebojna razmerja.
II. Vsebina zahtevka
Vlogi za odobritev pooblastila po tem javnem natečaju mora biti priloženo:
– dokazilo o neodvisnosti (celoten izpisek
iz sodnega registra, star največ mesec dni),
– dokazila o usposobljenosti (potrdilo o
zaposlitvi, potrdilo o pridobljeni izobrazbi),
– opis opreme za redne preglede naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (navedba opreme z ustreznimi tehničnimi podatki).
III. Informacije
Vse informacije v zvezi z javnim natečajem se lahko dobijo v Službi za varstvo rastlin, telefon: 061/178-90-70, vsak delovni
dan od 9. do 10. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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11. Francoski partner mora prav tako
oddati prijavo pristojnemu francoskemu organu (ÉGIDE, CNRS).
12. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik po objavi tega
razpisa med 9. in 15. uro, v tajništvu Sektorja za mednarodno bilateralno sodelovanje Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel. 178-46-00; 178-46-76, oziroma je
dostopna na spletnih straneh (internetu) http.//www.mzt.si. Vse dodatne informacije dobite pri Alenki Kocjan (tel.
178-46-00/89).
13. Progami štipendij za II. Druge programe /visoko stopnjo, doktorske disertacije s so-mentorstvom, vabila za profesorje
raziskovalce; programi za države Srednje in
Vzhodne Evrope: štipendije za višjo stopnjo, štipendije za podoktorski študij, štipendije za industrijsko raziskovanje in tehnologijo (BRITEST); sprejem raziskovalcev iz držav Srednje in Vzhodne Evrope na znanstvenih srečanjih (ACCES), ki jih organizira
Republika Francija; sodelovanje francoskih
predavateljev na poletnih šolah v državah
Srednje in Vzhodne Evrope (PARCECO)/ in
III. Program za mlade ekonomiste, pravnike
in inženirje iz držav Srednje in Vzhodne Evrope (COPERNIC), so kot priloga sestavni del
razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Ob-21490
Na podlagi zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Ur. l.
RS, št. 22/98), objavlja Vlada Republike
Slovenije, Odbor za priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis
za zbiranje vlog za priznanje
Republike Slovenije
za poslovno odličnost za leto 2000
Z zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost je to priznanje
opredeljeno kot najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja (odličnosti poslovanja) kot rezultat
razvoja znanja in inovativnosti.
Na razpis se lahko prijavijo slovenske
gospodarske družbe (v nadaljevanju: družbe), v naslednjih kategorijah:
– proizvodne družbe z 250 ali manj zaposlenimi,
– proizvodne družbe z več kot 250 zaposlenimi,
– storitvene družbe z 250 ali manj zaposlenimi,
– storitvene družbe z več kot 250 zaposlenimi.
Ob izpolnjevanju pogojev pa se lahko
prijavijo tudi podjetniki posamezniki.
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo
pogoje iz tega razpisa, izdelajo samoocenitveno vlogo podjetja na podlagi Meril za
prijavo in ocenjevanje za leto 2000, ki so
enaka merilom, ki se uporabljajo pri podelitvi evropske nagrade za poslovno odličnost
- modelu za majhna in srednje velika podjetja. Po istih merilih bodo skupine neodvisnih slovenskih ocenjevalcev ocenile njihove vloge.

Št. 327-02-37/00
Ob-21707
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 13.
člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni nadzorni organi za
redno pregledovanje naprav za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS,
št. 12/00)
javni natečaj
za dodelitev pooblastila nadzornim
organom za redno pregledovanje
naprav za nanašanje fitofarmacevtskih
sredstev
I. Predmet natečaja
1. Predmet natečaja je dodelitev pooblastila nadzornim organom, ki bodo opravljali dejavnost rednega pregledovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.

Št. 032/2000
Ob-21451
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
21. člena zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 32/93, 1/96) ter na podlagi odloka o
oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Odranci (Ur. l. RS, št. 70/99), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo,
upravljanje omrežja in distribucijo
zemeljskega plina v Občini Odranci
1. Naročnik (koncedent): Občina Odranci, Panonska ul. 33, 9233 Odranci.
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2. Predmet koncesije:
a) izgradnja, upravljanje in vzdrževanje
omrežja za distribucijo zemeljskega plina za
potrebe široke potrošnje in za ostale porabnike;
b) oskrbovanje z zemeljskim plinom prebivalstva in drugih porabnikov.
3. Lokacija: območje Občine Odranci.
4. Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 30 let.
Koncesijsko pogodbo sklene z izbranim
koncesionarjem župan.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, pisne izjave in zahtevano dokumentacijo:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in distribucije zemeljskega
plina;
– da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja (primarnega in
sekundarnega) z oceno vrednosti objektov,
terminski plan, investicijski elaborat, pogoje
in način za upravljanje z omrežjem;
– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo
morali porabniki nositi za priključitev na plinovodno omrežje za prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina, ter pripravi program
za financiranje teh del;
– da pripravi in predloži program izvajanja in distribucije za čas trajanja koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu s področja projektiranja, investicijske gradnje, upravljanja in vzdrževanja plinovodnega
omrežja ter podatke o kadrovski zasedbi;
– da predloži garancijo za pravočasno in
kvalitetno izvedbo prejetih nalog;
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo
zemeljskega plina in njegovim upravljanjem;
– da si zagotovi soglasje dobavitelja zemeljskega plina;
– da spoštuje zahteve, definirane z odlokom in koncesijsko pogodbo;
– da spoštuje stroškovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo
iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti;
– da prodaja plin v skladu s cenami, ki
jih oblikuje oziroma določa občina v skladu
s postopkom, ki ga določa zakon oziroma
akt lokalne skupnosti;
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni z odlokom;
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje
koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki
so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji;
– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna
lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vzpostavljana v prvotno stanje.
6. Vsebina pogodbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, pisne izjave in zahtevano dokumentacijo po
5. točki razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe preskrbe z zemeljskim plinom v Občini Odranci;
– izhodiščna cena plina s prikazom
strukture cene ločeno za gospodinjstva in
ostale porabnike;
– rok izgradnje plinovodnega omrežja;
– višina in način plačila koncesijske dajatve;
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– osnutek koncesijske pogodbe;
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– izpolnjevanje 6. točke tega razpisa;
– finančne sposobnosti za izvedbo projekta plinifikacije;
– rok izgradnje plinovodnega omrežja;
– cena za posamezen priključek (za gospodinjstva in ostale porabnike) ter ugodnosti pri plačilu;
– izhodiščna cena plina s prikazom strukture cene ločeno za gospodinjstva in ostale
porabnike;
– ponujena jamstva;
– reference s področja projektiranja in
investicijske gradnje plinovodnega omrežja;
– reference za izgradnjo, upravljanje in
vzdrževanje plinovodnega omrežja;
– višina koncesijske dajatve, ki jo bo plačeval koncedentu;
– druge ponujene ugodnosti.
8. Ostali pogoji:
– izbrani koncesionar bo moral, če bo
tako zahtevalo katero izmed podjetij v Občini Odranci odkupiti zgrajeno infrastrukturo
za distibucijo zemeljskega plina, ki je v njihovi lasti;
– izbrani koncesionar mora v izvajalska
dela vključiti izvajalce iz območja Občine
Odranci.
9. Prijava na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji. Interesenti morajo poslati ponudbe z zahtevanimi
dokazili, izjavami in dokumentacijo v roku
60 dni od objave tega razpisa do 12. ure na
naslov Občina Odranci, Panonska ul. 33,
9233 Odranci. Ponudbe morajo biti podane v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba - podelitev koncesije za plinifikacijo v Občini Odranci.“
10. Odpiranje ponudb bo javno 5 dni po
izteku razpisnega roka, v sejni sobi Občine
Odranci ob 13. uri. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudb
pisna pooblastila za zastopanje. Upoštevale
se bodo le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse pogoje tega razpisa.
11. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo ostale podatke v zvezi
s tem razpisom vsak delovni dan na Občini
Odranci, Panonska 33. Potrebne informacije in razlago za izdelavo ponudbe posreduje
Matija Kikel, inž. (tel. faks: 069/70-190).
13. Naročnik si pridružuje pravico spremeniti obseg razpisanega javnega naročila
ali da ne izbere nobenega ponudnika. Ponudnik v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
Občina Odranci

Sklepi o privatizaciji
Ob-21577
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98, 12/99) – v nadaljevanju:

ZZLPPO ali zakon, ter 206. člena v povezavi z 242. členom zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki
se na podlagi 1. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91) uporablja kot republiški
predpis – v nadaljevanju: ZUP, v upravni
zadevi privatizacije poslovnega deleža družbe G & P Hoteli Bled, d.o.o., Slovenska
razvojna družba izdaja naslednji
sklep o privatizaciji
družbe G & P Hoteli Bled, d.o.o.
1. V družbi G & P Hoteli Bled, d.o.o.,
Bled, matična številka: 5301971, dejavnost: hotelirstva in turizma, se izvede privatizacija osnovnega vložka v višini
1.727,004.000 SIT in njemu pripadajočega poslovnega deleža. Privatizacija se vrši
po osnovnih vložkih, katerih nominalna vrednost minimalnega znaša 14.000 SIT.
2. Osnovni vložek v višini 72,996.000
SIT se zaradi zavarovanja denacionalizacijskih zahtevkov zadrži na SRD.
3. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:
3.1. osnovni vložek v višini
172,700.400 SIT se prenese na Slovenski
odškodninski sklad d.d.;
3.2. osnovni vložek v višini
172,700.400 SIT se prenese na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.;
3.3. osnovni vložek v višini
345,400.800 SIT se proda pooblaščenim
investicijskim družbam; način se ne izvede,
če pooblaščene investicijske družbe ne
vplačajo povečanja osnovnega kapitala iz
točke 3.7 z denarnim vložkom v višini kupnine iz točke 5.4.;
3.4. osnovni vložek v višini
345,400.800 SIT se ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve;
3.5. osnovni vložek v višini
690,801.600 SIT se z načinom javne prodaje – javnega zbiranja ponudb, ponudi v
odkup strateškemu partnerju.
3.6. Če osnovni vložek iz točke 3.5.,
ne bo privatiziran na predviden način, se
proda pooblaščenim investicijskim družbam.
3.7. Osnovni kapital družbe se poveča z izdajo novega osnovnega vložka v višini
400,000.000 SIT.
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. Točke 3.3. in točke 3.6. – prodaja PID, se izvrši z lastniškimi certifikati;
4.2. Točke 3.4. – interna razdelitev,
se izvrši z lastniškimi certifikati oziroma potrdili za manj izplačane neto osnovne plače,
pri čemer morajo upravičenci najprej uporabiti potrdila in šele nato lastniške certifikate;
4.3. Točke 3.5.- prodaja strateškemu kupcu, se izvrši z gotovino;
4.4. iz točke 3.7. – povečanje osnovnega kapitala, se izvrši izključno z gotovino
5. Prodajna cena osnovnega vložka:
5.1. Iz točke 3.4. tega sklepa za nominalno vrednost osnovnega vložka 14.000
SIT znaša 16.470 SIT,
5.2. Iz točke 3.3. in 3.6. tega sklepa
se določi v skladu s prvega odstavka 3.
člena ZZSPID (Ur. l. RS, št. 59/96);
5.3. Iz točke 3.5. tega sklepa za celotno nominalno vrednost osnovnega vložka
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stavlja 12,91% poslovni delež družbe. Privatizacija se vrši po osnovnih vložkih, katerih nominalna vrednost minimalnega znaša
14.000 SIT.
2. Osnovni vložek v višini 273,585.000
SIT (oziroma 87,09% osnovnega kapitala
družbe) se zaradi zavarovanja denacionalizacijskega zahtevka zadrži na SRD.
3. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:
3.1. osnovni
vložek
v
višini
4,060.000 SIT se prenese na Slovenski
odškodninski sklad d.d.;
3.2. osnovni
vložek
v
višini
4,060.000 SIT se prenese na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.;
3.3. osnovni
vložek
v
višini
8,120.000 SIT se proda pooblaščenim investicijskim družbam;
3.4. osnovni
vložek
v
višini
8,106.000 SIT se ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve;
3.5. osnovni
vložek
v
višini
16,226.000 SIT se ponudi v odkup z uporabo načina notranjega odkupa;
3.6. Če osnovni vložek iz točk 3.4. in
3.5. ne bo privatiziran na predviden način,
se proda pooblaščenim investicijskim družbam.
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. Točke 3.3. in točke 3.6. – prodaja PID, se izvrši z lastniškimi certifikati;
4.2. Točka 3.4. – interna razdelitev,
se izvrši z lastniškimi certifikati oziroma potrdili za manj izplačane neto osnovne plače,
pri čemer morajo upravičenci najprej uporabiti potrdila in šele nato lastniške certifikate;
4.3. Točka 3.5. - notranji odkup, se
izvrši z lastniškimi certifikati oziroma potrdili
za manj izplačane neto osnovne plače, pri
čemer morajo upravičenci najprej uporabiti
potrdila in šele nato lastniške certifikate;
5. Prodajna cena osnovnega vložka:
5.1. Iz točke 3.4. in 3.5. tega sklepa
za nominalno vrednost osnovnega vložka
14.000 SIT znaša 40.540 SIT, pri čemer se
pri kupnini za delež iz točke 3.5. – notranji
odkup upošteva 50% popust, pri odkupu za
gotovino se prodajna cena revalorizira z rastjo drobnoprodajnih cen do dneva podpisa
pogodbe o odkupu poslovnega deleža;
5.2. Iz točke 3.3. in 3.6. tega sklepa
se določi v skladu s prvim odstavkom 3.
člena ZZSPID (Ur. l. RS, št. 59/96);
6. Delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Deleži so prosto prenosljivi, razen deleži iz
točke 3.4. in 3.5., ki so jih imetniki odkupili
z lastniškimi certifikati oziroma potrdili, pri
katerih je prenosljivost omejena na rok dveh
let, šteto od izteka roka za vpis in vplačilo
teh deležev.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se pošlje pisno ali poda
ustno na zapisnik Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160. Ljubljana.
Slovenska razvojna družba
predsednik nadzornega sveta

Št. 1/00/-20
Ob-21656
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: ZZLPPO)
ter 206., 235. in drugega odstavka 242.
člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki se na podlagi
1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91)
uporablja kot republiški predpis – v nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. statuta Slovenske razvojne družbe je nadzorni svet SRD
na svoji 01/00 redni seji dne 1. 2. 2000 v
zadevi privatizacije družbe Terme Maribor,
d.d., Ul. Heroja Šlandra 10, Maribor sprejel
sklep o privatizaciji
družbe Terme Maribor, d.d.
1. V družbi Terme Maribor zdravstvo, turizem, rekreacija, d.d., Ul. Heroja Šlandra 10,
2000 Maribor, matična številka: 1214381,
dejavnost: trgovina na drobno in na debelo,
posredništvo in drugo, SRD izvede privatizacijo 2,259.135 navadnih imenskih delnic, ki
so v lasti SRD, kar predstavlja 96,77% osnovnega kapitala družbe. Nominalna vrednost delnice znaša 1.000 SIT.
1.2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:
1.2.1. 225.913 delnic SRD prenese
na Slovenski odškodninski sklad d.d.;
1.2.2. 225.913 delnic SRD prenese
na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.,
1.2.3. 451.827 delnic SRD proda
pooblaščenim investicijskim družbam;
1.2.4. 451.827 delnic SRD ponudi v
odkup z uporabo načina interne razdelitve;
1.2.5. 903.655 delnic SRD ponudi
v odkup z uporabo načina notranjega odkupa;
1.2.6. Del delnic, namenjenih privatizaciji, ki ne bo privatiziran na način, opredeljen v točki 1.2.4. in 1.2.5. SRD proda
pooblaščenim investicijskim družbam.
1.3. Vplačilo kupnine iz:
1.3.1. Točke 1.2.3. – prodaja PID,
kupec izvrši z lastniškimi certifikati;
1.3.2. Točke 1.2.4. – interna razdelitev, kupec izvrši z lastniškimi certifikati;
1.3.3. Točke 1.2.5. – notranji odkup,
kupec izvrši s presežnimi lastniški certifikati
ali z gotovino ob tem, da višina vplačila posameznega upravičenca ni višja od
4,000.000 SIT.
1.4. Prodajna cena delnic:
1.4.1. Iz točk 1.2.3. in 1.2.4. tega
sklepa za nominalno vrednost 1.000 SIT
znaša 1.082 SIT;
1.4.2. iz točke 1.2.5. se prodajna cena delnice revalorizira z rastjo drobnoprodajnih cen do dneva podpisa pogodbe, pri
čemer imajo upravičenci do notranjega odkupa pravico do 50% popusta;
1.5. Delnice, ki so predmet privatizacije, dajejo imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice so prosto prenosljive, razen delnice iz točke 1.2.4, ki so jih imetniki odkupili z lastniškimi certifikati, katerih prenosljivost je omejena na rok dveh let, šteto od
izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic.
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iz te točke znaša 983,751.391 SIT in predstavlja prvo izhodiščno prodajno ceno. V
kolikor pri prvi prodaji izhodiščna cena ne
bo dosežena, se pri nadaljnjih prodajah uporabi določilo drugega in tretjega odstavka
19. člena ZZLPPO. Novo izhodiščno prodajno ceno določi uprava SRD.
5.4. iz točke 3.7 tega sklepa za celotno nominalno vrednost osnovnega vložka
iz te točke znaša 569,620.027 SIT;
6. Delež, ki je predmet privatizacije, daje
imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pravico do dela dobička in pravico
do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Deleži
so prosto prenosljivi, razen deleži iz točke
3.4. ki so jih imetniki odkupili z lastniškimi
certifikati oziroma potrdili, pri katerih je prenosljivost omejena na rok dveh let, šteto od
izteka roka za vpis in vplačilo teh deležev.
7. Za denacionalizacijske upravičence
se v skupni višini nominalne vrednosti osnovnega vložka iz točke 2. izreka tega sklepa rezervirata poslovna deleža in sicer:
7.1. za Egona Stareta, za katerega je
po sporazumu zavarovan družbeni kapital
na dan 1. 1. 1993 v višini 19,036.596 SIT,
osnovni vložek v višini 16,184.000 SIT;
7.2. za Leopolda Korošca, za katerega je po začasni odredbi zavarovan družbeni kapital na dan 1. 1. 1993 v višini
28,505.385,40 SIT, osnovni vložek v višini
24,234.000 SIT;
7.3. za Emerika Mayerja, za katerega
je bil izdan delni sklep Okrajnega sodišča v
Radovljici o vrnitvi nepremičnin vl. št. 295
k.o. Želeče in sicer: parc. št. 753/1,
753/2, 753/3, 753/4 755/3 – vse v skupni izmeri 8.084 m2, katerih vrednost znaša
po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993
vrednost 38,329.360 SIT, osnovni vložek
32,578.000 SIT.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se pošlje pisno ali poda
ustno na zapisnik Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160. Ljubljana.
Slovenska razvojna družba
predsednik nadzornega sveta
Št. 1/00-23
Ob-21655
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98,12/99) – v nadaljevanju:
ZZLPPO ali zakon, ter 206. člena zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ,
št. 47/86), ki se na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91) uporablja
kot republiški predpis – v nadaljevanju: ZUP,
v upravni zadevi privatizacije poslovnega deleža družbe Grand hotel Toplice Bled,
d.o.o., Slovenska razvojna družba izdaja
sklep o privatizaciji
družbe Grand hotel Toplice Bled d.o.o.
1. V družbi Grand hotel Toplice Bled,
Hotelirstvo in turizem d.o.o., Bled, Cesta
svobode 12, matič2. na številka: 5005043,
dejavnost: hotelirstva in turizma, se izvede
privatizacija osnovnega vložka v višini
40,572.000 SIT, ki je v lasti SRD, kar pred-
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2. S tem sklepom se nadomesti sklep o
privatizaciji družbe Terme Maribor, d.d.,
sprejetim na 2/99 redni seji nadzornega
sveta SRD dne 26. 5. 1999.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Št. 1/00-21
Ob-21657
Na podlagi 16. In 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
206. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki se na
podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 33/91) uporablja kot republiški predpis
– v nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. statuta Slovenske razvojne družbe SRD izdaja
sklep o privatizaciji
družbe ONA–ON, Notranja trgovina,
d.o.o, Ljubljana
1. V družbi ONA – ON, Notranja trgovina,
d.o.o, Ljubljana, Proletarska ulica 4, 1000
Ljubljana, matična številka: 5005477, dejavnost: posredništvo, trgovina na drobno in debelo ter ostalo, se izvede privatizacija osnovnega vložka v višini 359,834.000 SIT in njemu pripadajočega poslovnega deleža. Privatizacija se vrši po osnovnih vložkih, katerih
nominalna vrednost znaša 10.000 SIT.
2. Osnovni vložek v višini 5,970.000 SIT
se zaradi zavarovanja denacionalizacijskega zahtevka upravičencev Nikolaja, Stanislava in Bogomirja Furjana, zadrži na SRD.
3. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:
3.1. osnovni
vložek
v
višini
23,060.000 SIT se ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve;
3.2. osnovni
vložek
v
višini
336,774.000 SIT se z načinom javne prodaje – javnega zbiranja ponudb, ponudi v
odkup strateškemu partnerju;
3.3. Del osnovnega vložka, namenjenega privatizaciji, ki ne bo privatiziran na
način, opredeljen v točki 3.1. in 3.2., SRD
proda pooblaščenim investicijskim družbam.
3.4. Osnovni kapital družbe se poveča z izdajo novega osnovnega vložka v višini
100,000.000 SIT;
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. Točke 3.1. - interna razdelitev,
kupec izvrši z lastniškimi certifikati;
4.2. Točke 3.2. - prodaja strateškemu kupcu se izvrši z gotovino;
4.3. Točke 3.3. - prodaja PID, kupec
izvrši z lastniškimi certifikati;
4.4. Točke 3.4. – povečanje osnovnega kapitala, se izvrši z gotovino oziroma s
stvarnimi vložki.
5. Prodajna cena deležev:
5.1. Iz točk 3.1. tega sklepa za nominalno vrednost 10.000 SIT znaša 7.108 SIT;
5.2. Iz točke 3.2. tega sklepa za celotno nominalno vrednost osnovnega vložka
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iz te točke znaša 249,316.830 SIT in predstavlja prvo izhodiščno prodajno ceno. Kolikor pri prvi prodaji izhodiščna cena ne bo
dosežena, se pri nadaljnjih prodajah uporabi določilo drugega in tretjega odstavka 19.
člena ZZLPPO. Novo izhodiščno prodajno
ceno določi uprava SRD.
5.3. Iz točke 3.3. tega sklepa se določi v skladu s prvim odstavkom 3. člena
ZZSPID (Ur. l. RS, št. 59/96);
5.4. Iz točke 3.4. tega sklepa za celotno nominalno vrednost osnovnega vložka iz
te točke po nominalni vrednosti 10.000 SIT.
6. Delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Deleži so prosto prenosljivi, razen deleži iz
točke 3.1., ki so jih imetniki odkupili z lastniškimi certifikati, katerih prenosljivost je
omejena na rok dveh let, šteto od izteka
roka za vpis in vplačilo teh deležev.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno Slovenski razvojni družbi d.d., Dunajska
160, Ljubljana.
Slovenska razvojna družba d.d.
predsednik nadzornega sveta

Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-21418
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.
Ob-21420
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.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-21408
Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe Dolenjka Izbire – družbe pooblaščenke, d.d., Novo mesto, Glavni trg 23,
uprava družbe vabi delničarje na
3. sejo skupščine
delniške družbe,
ki bo v torek, 21. 3. 2000 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Novem mestu, Glavni trg 23.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Stanislava Hribarja in imenuje notarja Andreja Tirana.
3. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave, skupaj s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta
in revizijske družbe, skupščina sprejme letno poročilo v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička iz poslovnega leta 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se dobiček iz leta 1999 v
višini 19,600.000 SIT razporedi:
– 18,000.000 SIT za dividende,
– 1,000.000 SIT za delo uprave in
– 600.000 SIT kot nerazporejen dobiček.
5. Sklep o prenehanju družbe Dolenjke
Izbire – družbe pooblaščenke, d.d., Novo
mesto, Glavni trg 23.
Predlog sklepa: na podlagi 394. člena
zakona o gospodarskih družbah družba Dolenjka Izbira – družba pooblaščenka, d.d.,
Novo mesto, Glavni trg 23, preneha z dnem
vpisa v sodni register.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 7. do 14. ure.
III. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe v
Novem mestu, Glavni trg 23, prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino.
IV. Ponovni sklic
Če skupščina na prvem sklicu ne doseže sklepčnosti, se skupščina ponovi istega
dne ob 14. uri, z enakim dnevnim redom.
Na tej seji bo veljavno odločeno, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje vabimo, da se skupščine
udeležijo osebno ali preko svojega pooblaščenca.
Dolenjka Izbira –
družba pooblaščenka, d.d.
uprava
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8. Skupni nominalni znesek delnic, ki se
zagotovijo upnikom iz prejšnje točke, je
68.256 delnic po nominalni vrednosti 1.000
SIT za delnico, v skupni vrednosti
68,256.060 SIT.
9. Skupščina prenaša pooblastilo za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila glede osnovnega kapitala delnic, na nadzorni svet družbe.
4. Sprememba osnovnega kapitala družbe v 7. členu statuta delniške družbe Radio
Glas Ljubljane, d.d., Ljubljana, v skladu s
sklepom o spremembi osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
RGL se v 7. členu statuta družbe RGL, d.d.,
Ljubljana, spremeni od 38,234.000 SIT na
80,483.060 SIT.
5. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3
dni pred skupščino prijavijo upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastilnega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo s poročilom o zagotavljanju kapitalske ustreznosti družbe z mnenjem nadzornega sveta bo na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu pri ga. Dragaš,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, v času
od 19. 2. 2000 do 19. 3. 2000.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom skupščine prevzamejo
glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 20. 3. 2000 ob 12. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
RGL, d.d., Ljubljana
uprava družbe

1. Družbi, in sicer družba TVT Maribor, d.d., s sedežem v Mariboru, Preradovičeva ulica 22, Maribor, ki je vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Mariboru, pod
številko vložka 1/00790/00 in družba TVT
Tirna vozila, d.o.o., s sedežem v Mariboru,
Preradovičeva ulica 22, Maribor, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
Mariboru, pod številko vložka 1/05628/00
se združita tako, da se družba TVT Tirna
vozila, d.o.o., kot prevzeta družba pripoji
družbi TVT Maribor, d.d., kot prevzemni
družbi.
2. Osnovni kapital prevzemne družbe
TVT Maribor, d.d., ostane nespremenjen.
3. Delavci prevzete družbe TVT Tirna
vozila, d.o.o., se razporedijo v prevzemno
družbo TVT Maribor, d.d.
4. Z vpisom pripojitve v sodni register
prevzeta družba TVT Tirna vozila, d.o.o.,
preneha obstajati.
3. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
TVT Tirna vozila, d.o.o., kot prevzete družbe k delniški družbi TVT Maribor, d.d., kot
prevzemni družbi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se potrdi pogodba o pripojitvi družbe TVT Tirna vozila, d.o.o., kot
prevzete družbe k delniški družbi TVT Maribor, d.d., kot prevzemni družbi, in sicer v
tekstu in vsebini, kot izhaja iz priloge št. 1
tega sklepa.
4. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi in dopolnitvi statuta delniške družbe
TVT Maribor, d.d.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta, skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe v predloženi vsebini.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Valuta,
družba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva
ul. 13, Maribor, za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2000.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali s
priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točki, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporočijo upravi, v sedmih dneh po objavi sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, s prilogo št. 1 in predlog sprememb in
dopolnitev statuta delniške družbe je delni-
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Ob-21410
Na podlagi 28. člena statuta družbe
RGL, d.d., Ljubljana, sklicujem
7. skupščino
delniške družbe RGL, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 20. 3. 2000 ob 11. uri, v
prostorih družbe, Cesta 24. junija 23, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Lenart Skok, za preštevalki
glasov Snežana Dragaš in Vesna Planinac
Mosić, zapisnik vodi notar Boris Lepša.
3. Predložitev in sprejem dnevnega reda
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine.
Dnevni red skupščine:
1. Obravnava poročila o zagotavljanju kapitalske ustreznosti družbe RGL, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o kapitalski ustreznosti družbe RGL,
d.d., v predlagani obliki z mnenjem nadzornega sveta.
2. Sprejem sklepa o zagotavljanju kapitalske ustreznosti družbe.
Predlog sklepa: družba RGL, d.d., zagotavlja kapitalsko ustreznost družbe s povečanjem osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom, ki se plača s prenosom (cesijo) terjatev upnika s sočasnim zmanjšanjem
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube, in sicer:
1. Osnovni kapital družbe RGL, d.d., se
zmanjša za nominalno višino 26,007.000
SIT in znaša po zmanjšanju 12,227.000
SIT. Osnovni kapital se zmanjša za pokrivanje izgube v smislu zagotavljanja kapitalske
ustreznosti družbe po zakonu o finančnem
poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99) po poprejšnjem pokrivanju izgube iz drugih sestavin kapitala.
2. Osnovni kapital se zmanjša tako, da
se delnice združijo do nominalne zakonske
višine delnic 1.000 SIT, v razmerju med
starimi in novimi delnicami po zmanjšanju
osnovnega kapitala.
3. Osnovni kapital se istočasno poveča
za nominalno višino 68,256.060 SIT iz naslova prenosa terjatev upnika (cesija).
4. Nova višina osnovnega kapitala po
spremembi znaša 80,483.060 SIT.
5. Zaradi povečanega osnovnega kapitala se izda 68.256 novih delnic z nominalnim zneskom posamezne delnice v višini
1.000 SIT.
6. Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
7. Upniki, katerih terjatve so predmet
stvarnega vložka so naslednji:
– SET, d.d., Vevška c. 52, Ljubljana, v
višini 23,753.980 SIT,
– Jabi, d.o.o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana, v višini terjatev 15,069.330 SIT,
– Veta, d.d., Vevška c. 52, Ljubljana, v
višini terjatev 23,373.438 SIT,
– Salomonov oglasnik, d.o.o., Cesta 24.
junija 23, Ljubljana, v višini terjatev
6,059.312 SIT.

Ob-21412
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor, d.d., in v skadu z določili zakona o
gospodarskih družbah, sklicujem
3. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor, d.d.,
ki bo v sredo, 22. marca 2000, s pričetkom ob 15. uri, v prostorih družbe v Mariboru, Preradovičeva ul. 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Izvoli se predlagani predsednik skupščine in predlagani preštevalki glasov.
Skupščina bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Obravnava in sprejem sklepov o pripojitvi družbe TVT Tirna vozila, d.o.o., kot
prevzete družbe k delniški družbi TVT Maribor, d.d., kot prevzemni družbi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina naslednje sklepe:
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čarjem na vpogled v tajništvu uprave, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor, d.d.
uprava družbe
Št. 5/2000
Ob-21543
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 41. členom
statuta Talum, d.d., Kidričevo, uprava družbe sklicuje
5. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,
ki bo dne 22. 3. 2000 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se
– Marjeta Marcon za predsednico skupščine,
– Ivo Banič za namestnika predsednice
skupščine,
– Darja Havlas-Kozoderc in Milan Cerar
za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki je prisoten na
zasedanju skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1999 v predloženi vsebini.
Poročilo pooblaščenega revizorja in sklep nadzornega sveta družbe, sta prilogi tega sklepa.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2000 se imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers, d.d.,
iz Ljubljane, Parmova 53.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta, kakor sledi:
1. Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da ta odstavek spremenjen glasi: sejo nadzornega sveta se sklicuje v roku,
kot to določa poslovnik o delu nadzornega
sveta.
2. Črta se naslov XV. Disciplinska komisija, komisija za pritožbe in 47. člen.
3. Drugi odstavek 51. člena se spremeni in glasi: Uprava družbe je pristojna
sprejemati splošne akte družbe ter za imenovanje prvo- in drugostopenjskih organov,
ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih v družbi. Uprava
družbe sprejema tudi program razreševanja
presežnih delavcev.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
družbe je na vpogled v pravni službi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Svojo udeležbo na skupščini je potrebno najaviti v pisni obliki najpozneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
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Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 11. ure do 12. ure.
Talum, d.d., Kidričevo
uprava
Ob-21564
Na podlagi 70. točke statuta Hypo Alpe
Adria banke, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava
banke
2. skupščino
Hypo Alpe Adria banke, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 16. marca 2000 ob
17.30 uri v poslovnih prostorih banke, Trg
Osvobodilne fronte 12, Ljubljana.
Za sejo skupščine predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Dr. Jörg Schuster.
Potrdi se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval notar Boris
Lepša.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila banke za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina banke na
podlagi mnenja nadzornega sveta banke potrdi poslovno poročilo za leto 1999.
3. Pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta banke ostaja čista izguba za leto 1999, v
višini 239,132.000 SIT v izkazu stanja nepokrita ter jo bo banka pokrila v breme prihodkov v naslednjih petih letih.
4. Razbremenitev odgovornosti članov
nadzornega sveta in članov uprave.
Predlog sklepa: skupščina razbremeni
člane nadzornega sveta in člane uprave banke odgovornosti za leto 1999.
5. Imenovanje revizorja banke za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje za revizorja banke za poslovno leto
2000 revizorsko družbo RFR Ernst &
Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
6. Spremembe statuta banke.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta Banke.
7. Poročilo o notranjem revidiranju za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta banke se skupščina seznani s poročilom
o notranjem revidiranju za leto 1999.
8. Razno.
Udeležba na skupščini Hypo Alpe Adria
banka d.d., Ljubljana
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo na skupščini banke tako, da njihova prijava prispe na sedež banke najkasneje tri
dni pred dnevom zasedanja skupščine.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembami statuta banke
bo na voljo od 17. februarja 2000 dalje na
sedežu banke.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje

skupščine isti dan v istih prostorih ob 17.
uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina
banke veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Hypo Alpe Adria banka, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-21686
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta delniške družbe TDR - Metalurgija, d.d., Ruše,
uprava družbe sklicuje
3. zasedanje skupščine družbe
TDR - Metalurgija, d.d.,
za sredo, dne 22. marca 2000 ob 11.
uri na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška
c. 51.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev organov skupščine: predsedujočega in dveh
preštevalcev glasov ter notarja, ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe skupščina izvoli predlagane kandidate
za predsedujočega skupščine, dva preštevalca glasov in notarja ter potrdi predlagani
dnevni red.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1999.
3. Obravnava revizijskega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revizijsko poročilo Revizijske družbe Podboršek, k.d. za leto 1999.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2000 se imenuje Revizijska družba
Podboršek, k.d.
5. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta.
V nadzorni svet za naslednji mandat
skupščina izvoli: Jožeta Hujsa, Darinko Virant in Stanka Ozima.
6. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi, da
članom nadzornega sveta pripada sejnina,
in sicer v višini, kot je veljala v preteklem
mandatu nadzornega sveta.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščina delniške družbe TDR - Metalurgija, d.d., se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščeni zastopniki. Udeležbo na
skupščini je potrebno najaviti v pisni obliki
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se zaradi primernega organiziranja poteka skupščine naj javijo v tajništvu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom seje skupščine. Udeleženci skupščine se podpišejo na seznam
udeležencev oziroma oddajo pooblastila in
prevzamejo glasovalne lističe.
Če na prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 12. uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
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revizijo in svetovanje, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 18.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17.
3. 2000 (tri dni pred zasedanjem skupščine).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo le ta sprejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine. Udeležence pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure
pred njenim začetkom. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali z drugim dokumentom identifikacije in prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Murska Sobota, Panonska 11. Gradivu bo v
skladu s 313. členom ZGD priloženo pisno
poročilo uprave o razlogu za izključitev prednostne pravice in utemeljitev emisijskega
zneska.
Predlog delničarjev
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina bo v takem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pomurka, Mesna industrija, d.d.,
Murska Sobota
predsednik uprave družbe:
Milan Vrečič, univ. dipl. ek.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa:
2.1.Sprejme se poslovnik o delu
skupščine v predloženem besedilu.
3. Poročilo o poslovanju v obdobju
1993–1998 s potekom lastninskega
preoblikovanja.
Predlog sklepa:
3.1. Sprejme se poročilo o poslovanju v obdobju 1993–1998 s potekom
lastninskega preoblikovanja.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta:
Predlog sklepa:
4.1. V nadzorni svet se izvolita:
– Poljšak
Janez,
EMŠO
1809945550112, stanujoč Hrušica 2b,
– Habjanič
Tina,
EMŠO
0202969505403, stanujoč Jesenice,
Tavčarjeva 8.
5. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta:
Predlog sklepa:
5.1. Sejnina za udeležbo na sejah
nadzornega sveta znaša:
– za predsednika 12.000 SIT neto
za vsako sejo,
– za člana 10.000 SIT neto za vsako sejo.
5.2. Predsednik in člana nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih
stroškov za udeležbo na seji.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavili najkasneje tri dni pred sejo skupščine na
sedež družbe, Kranjska Gora, Vršiška 76.
Udeležence prosimo, da prijavijo svoj
prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s
podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci se ob prijavi
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro za
prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Kranjska Gora, Vršiška 76, vsak
delovnik od 12. do 15. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine.
TP Erika turistično podjetje,
Kranjska Gora, d.d.,
začasna uprava
direktor: Franci Ramuš
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Vsa gradiva za skupščino so na vpogled
na sedežu družbe, vse delovne dni od dneva objave do dneva zasedanja skupščine, in
sicer od 10. do 12. ure.
TDR - Metalurgija, d.d.,
uprava družbe
mag. Alojz Vrečko, direktor
Ob-21534
Na podlagi 19. člena statuta Pomurke
mesne industrije, d.d., Murska Sobota, Panonska 11, uprava družbe sklicuje
2. redno sejo skupščine
družbe Pomurka mesna industrija, d.d.,
Murska Sobota, Panonska 11,
ki bo dne 21. 3. 2000 ob 11. uri v
prostorih družbe v Murski Soboti, Panonska 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se za predsednika skupščine izvoli Štefanec Boris, za preštevalca glasov pa Rendulič Sonja.
Seji prisostvuje vabljeni notar mag. Andrej Rošker za sestavo notarskega zapisnika.
3. Sprejem sklepa o odobrenem kapitalu, izključitvi prednostne pravice dosedanjih
delničarjev in sprememba statuta.
Predlog sklepov: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se sprejmejo naslednji sklepi:
a) Skupščina družbe pooblašča upravo,
da poveča osnovni kapital za največ
700,000.000 SIT z izdajo največ 700.000
navadnih imenskih delnic, katerih nominalna vrednost za eno delnico znaša 1.000
SIT za vložke. Nove izdane delnice tvorijo
isti razred in imajo enake pravice kot že
izdane delnice. Emisijska vrednost novo
izdanih delnic je 1.000 SIT po delnici in se
vplača takoj in v celoti.
b) Pooblastilo upravi velja do 1. 2. 2001.
c) Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se v skladu z
določili 313. člena ZGD izključi.
d) Statut družbe se spremeni in dopolni
tako, da se za II. točko Sredstva družbe
doda II.a točka Odobreni kapital z naslednjimi členi:
6.a) Skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da poveča osnovni kapital za
največ 700,000.000 SIT z izdajo največ
700.000 navadnih imenskih delnic, katerih nominalna vrednost za delnico znaša
1.000 SIT. Novo izdane delnice tvorijo isti
razred in imajo enake pravice, kot že izdane delnice.
6.b) Pooblastilo upravi velja do 1. 2.
2001.
6.c) Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa teh novih delnic se izključi.
6.d) Cena za eno delnico iz povečanja
kapitala iz naslova odobrenega kapitala znaša 1.000 SIT po delnici in se vplača v celoti
in takoj v gotovini.
4. Imenovanje revizorja za 1999. leto.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999
se imenuje revizijska hiša Audit, družba za

Ob-21538
Na podlagi 45. točke statuta družbe Turistično podjetje Erika Kranjska Gora, d.d.,
Vršiška 76, Kranjska Gora, sklicuje začasna uprava družbe
1. skupščino
družbe Turistično podjetje Erika,
Kranjska Gora, d.d.,
ki bo v torek, dne 21. 3. 2000 ob 12. uri
v restavraciji Erika na sedežu družbe v Kranjski Gori, Vršiška 76.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 1. skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Pem Stanislav.
1.2. Za preštevalca glasov se izvoli
Domen Ramuš.
1.3. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Svetina Nada.
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Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-21422
Izdajatelj ČZD Kmečki glas, Ljubljana,
Železna c. 14, izdaja Kmečki glas, Revijo
o konjih, Pet zvezdic, Sodobno kmetijstvo,
Moj mali svet, TIN.
Viri financiranja – prihodki iz poslovanja.
Direktor: Boris Dolničar.
Člani nadzornega sveta: mag. Franc Počivavšek – preds., Zlata Krašovec, Stane
Tominc, Ivan Rudolf, Lojze Deželak, Ana
Finc.
Lastnik več kot 10% kapitala: PID Kmečka družba, d.d., 62,67%, SKB Investicijsko
podjetje, d.o.o., 16,69%.

Razne objave
Obvestilo
Št. 307-31/98-95
Ob-21708
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: urad), Kotnikova 28, Ljubljana, je na podlagi sklepa o
uvedbi protidumpinškega postopka v zadevi uvoza puranjega mesa iz Republike Madžarske (Ur. l. RS, št. 16/99 z dne 19. 3.
1999) in na podlagi mnenja Svetovalnega
odbora za protidumpinški uvoz z dne 1. 2.
2000 ter na podlagi zakona o ratifikaciji
Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, sporazuma
o izvajanju VI. člena splošnega sporazuma
o carinah in trgovini 1994 (Ur. l. RS, št.
36/95, mednarodne pogodbe, št. 10/95),
na podlagi 15., 16., 22. in 24. člena zakona o varstvu konkurence (Ur. l. RS, št.
18/93), na podlagi devetega odstavka 24.
člena uredbe o dumpinškem in subvencioniranem uvozu (Ur. l. RS, št.38/94) v povezavi z 58. členom zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99) in na podlagi 4. člena zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. l. RS, št. 71/94, 47/97) sprejel
naslednji sklep:
Protidumpinški postopek v zadevi uvoza puranjega mesa iz Republike Madžarske, ki se pred uradom vodi pod operativno številko 307-31/98 in na podlagi sklepa o uvedbi protidumpinškega postopka v
zadevi uvoza puranjega mesa iz Republike
Madžarske (Ur. l. RS, št. 16/99 z dne 19.
3. 1999), se zaradi neobstoja dumpinga
ustavi.
Urad RS za varstvo konkurence
Ob-21569
Na podlagi uredbe o odprodaji, oddaji
ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v
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lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98, 61/99 in 79/99), tretjega in četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99 in 59/99), ter sklepa št.
004-4/00-5, razpisuje Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
znamka vozila

prvo javno dražbo
za odprodajo rabljenih osnovnih
sredstev
Javna dražba bo ustna in se bo vršila
dne 3. 3. 2000 ob 9. uri v prostorih Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, pred sobo 143/I.
1. Predmet prodaje in izklicna cena:
Predmet prodaje so osebni avtomobili:

letnik

prevoženi km

izklicna cena

registracija

1. Škoda Favorit 136 LS
2. Zastava Lada Riva 1300
3. IMV R4 GTLJ
4. GOLF JXD

1991
1989
1986
1990

33.000
48.800
91.000
103.750

133.100
68.962
40.608
431.184

5. PASSAT GL
6. ZASTAVA 101 GTL 55

1990
1986

164.000
29.464

603.805
41.520

7. ZASTAVA LADA RIVA 1500 1990
8. R 25 V6 INJECTION
1991

79.215
108.000

54.620
600.769

neregistrirana
neregistrirana
neregistrirana
registriran
do 20.08.2000
neregistriran
registrirana
do 11.08.2000
neregistrirana
registrirana
do 05.04.2000

Izklicne cene navedenih osnovnih sredstev so ugotovljene na podlagi uradnih cenitev in ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. Plačilni pogoji
Pogoj za pridobitev lastninske pravice
na osnovnih sredstvih je plačilo celotne kupnine. Rok plačila ne sme biti daljši kot 8 dni
po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
3. Kavcija
Dražitelji morajo pred javno dražbo z virmanom oziroma položnico vplačati varščino
v višini 10% od navedene izklicne cene, ki
se vplača na žiro račun Mestne občine Ljubljana, številka 50100-630-810108 – prihodki mesta Ljubljana, sklicna številka 202.
Varščina bo uspelim dražiteljem vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli,
pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po
končani javni dražbi na njihov tekoči račun.
4. Drugi pogoji
– Na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki so se pred začetkom javne
dražbe izkazale s potrjenim nalogom za prenos.
– Osnovna sredstva so naprodaj po načelu videno – kupljeno.
– Dražitelji lahko dvigujejo ceno za najnižji znesek 5.000 SIT.
– Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno. Dražba je končana ko na trikratno vprašanje predsednika komisije ni ponujena višja cena.
– Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v petnajstih dneh
po javni dražbi ter plačati celotno kupnino
najkasneje v roku osmih dni po sklenitvi
pogodbe. Če uspeli dražitelj ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo prodajni postopek razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
– Ustrezni davek ter vse druge dajatve
ter stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.
– Kupcu se osnovno sredstvo izroči v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
5. Ogled osnovnih sredstev
Interesenti si pred dražbo lahko ogledajo vozila, ki so predmet javne dražbe na
dveh lokacijah:

1. Dne 2. 3. 2000 med 9. in 11. uro,
na dvorišču Proletarske 1, Ljubljana (upravna stavba Ljubljana Moste – Polje) bo ogled
sledečih vozil:
– Škoda Favorit 136 LS letnik 1991,
– IMV R4 GTLJ letnik 1986,
– PASSAT GL letnik 1990,
– Zastav 101 GTL 55 letnik 1986,
– Zastava Lada Riva 1500 letnik
1990.
2. Dne 2. 3. 2000 med 12. in 14.
uro v upravni stavbi Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana. (Zglasite se pri receptorju), bo ogled naslednjih vozil:
– Zastava Lada Riva 1300 letnik
1989,
– GOLF JXD letnik 1990,
– R 25 V6 INJECTION letnik 1991.
Mestna občina Ljubljana

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ELEKTRO MATERIAL LENDAVA d.d.,
Kolodvorska ulica 8, Lendava - Lendva,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino EM
ELEKTRO MATERIAL DRUŽBA ZA PROIZVODNJO ELEKTROINSTALACIJSKEGA
MATERIALA LENDAVA d.d., Kolodvorska
8, št. 7. gny-17951
Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana,
Celovška 71, preklicuje štampiljko okrogle
oblike, z besedilom: Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana, 37. Ob-21414
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, preklicuje kliše strojnega
poštnega žiga okrogle oblike, premera 25
mm, z besedilom 1310 RIBNICA ter datumom in uro. Ob-21426
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Adamič Boštjan, Tičnica 11, Vrhnika,
potni list, št. AA 639739, izdala UE Vrhnika. gnw-18274
Adamič Katja, Tičnica 11, Vrhnika, potni list, št. BA 529712, izdala UE Vrhnika.
gnx-18273
Adilji Arben, Kidričeva c. 45, Kranj, potni list, št. BA 525949, izdala UE Kranj.
gnd-18518
Ajdič Marcela, Linhartova ulica 64, Ljubljana, potni list, št. AA 528176, izdala UE
Ljubljana. gns-18303
Andrejka Vladimir, Usnjarska ulica 9,
Domžale, potni list, št. AA 325039, izdala
UE Domžale. gnx-18048
Ažman Asema, Bošadraga 3, Koper Capodistria, potni list, št. AA 85837, izdala UE Koper. gny-18272
Ažman Franc, Bošadraga 3, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 203886, izdala
UE Koper. gnz-18271
Bečić Damir, Pod Debnim vrhom 20,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. BA
477826, izdala UE Ljubljana. gni-18042
Beguš Lucija, Ob starem zidvoju 5, Izola - Isola, potni list, št. AA 253866, izdala
UE Tolmin. gnb-18270
Bošnjak Vjekoslav, Pavšičeva ulica 34,
Logatec, potni list, št. BA 178696, izdala
UE Jesenice. gnr-18554
Cvenk Miloš, Rimska 72, Šempeter v
Savinjski dolini, potni list, št. AA 666522,
izdala UE Žalec. gnn-18208
Čibej Živka, Tržaška 51, Ljubljana, potni list, št. AA 18722, izdala UE Ljubljana.
gng-18490
Dasko Edvard, Betnavska 28, Maribor,
potni list, št. BA 161098, izdala UE Maribor. gnf-18016
Dević Slavko, Celovška 138, Ljubljana,
potni list, št. AA 310414, izdala UE Ljubljana. gnb-18545
Dimitrijević Aleksandar, Petrovičeva 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 902012, izdala
UE Ljubljana. gnw-17999
Dobrijević Jovan, Krekova 27, Maribor,
potni list, št. AA 546992, izdala UE Maribor. gnt-18527
Erceg Milenko, Cesta dveh cesarjev
104/V, Ljubljana, potni list, št. BA 798956,
izdala UE Ljubljana. gnh-18564
Fakin Borut, Prečna pot 3/a, Portorož Portorose, potni list, št. BA 577798, izdala UE Piran. gns-18028
Fakin Borut, Prečna pot 3/a, Portorož Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI 129394, izdala UE Piran. gnr-18029
Flego Marko, Kosovelova 53, Ljubljana, potni list, št. AA 319473, izdala UE
Ljubljana. gnx-18473
Golob Roza, Ožbalt 43, Ožbalt, potni
list, št. AG 015158, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnc-18069
Gregorič Edvard, Ul. Ivana Suliča 19,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 7747, izdala UE Nova Gorica. gnb-18520
Horjak Živa, Dobja vas 179/A, Ravne
na Koroškem, potni list, št. AA 075984,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnj-18012

Hrovat Mojca, C. na Markovec 2, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 138317, izdala UE Koper. gnq-18405
Ibiši Marija, Ulica solidarnosti 4, Litija,
potni list, št. AA 670625, izdala UE Litija.
gng-18365
Jaglica Gordana, Planina 17, Kranj, potni list, št. BA 748814, izdala UE Kranj.
gnm-18059
Jajčanin Dalibor, Voljčeva c. 2, Vrhnika, potni list, št. BA 767265, izdala UE
Vrhnika. gnz-18546
Jakše Savo Janez, Možajnca 16, Preddvor, potni list, št. AA 172561, izdala UE
Kranj. gnl-18385
Jerala Zvonko, Ljubljanska 72, Domžale, potni list, št. AA 961967, izdala UE
Domžale. gnz-18046
Jovan Jakob, Goriška ul. 10, Celje, potni list, št. BA 684659, izdala UE Celje.
gne-18417
Jurman Ciril, Doblar 41, Kanal, maloobmejno prepustnico, št. AI 20260, izdala
UE Nova Gorica. gnr-18379
Juvanc Daša, Šarhova 32, Ljubljana,
potni list, št. AA 936813, izdala UE Ljubljana. gne-18367
Kac Tatjana, Zvezda 21, Ljubljana, potni list, št. AA 672599, izdala UE Ljubljana.
gnj-18437
Kac Uroš, Zvezda 21, Ljubljana, potni
list, št. AA 534946, izdala UE Ljubljana.
gnl-18435
Kajtner Damjan, Pucova ulica 1, Celje,
potni list, št. AA 566263, izdala UE Celje.
gnd-18143
Klanfar Robi, Drenovec, Vinica, potni
list, št. BA 284867, izdala UE Črnomelj.
gnp-17960
Kljaić Evica, Ormoška cesta 81, Ptuj,
potni list, št. BA 793581, izdala UE Ptuj.
gnt-18302
Kokanović Marina, Gruška 22, Zagreb,
Hraška, potni list, št. AA 477859, izdala
UE Brežice. gnu-18301
Kolenc Bogdan, Tomažičeva ulica 1,
Kranj, potni list, št. AA 407073, izdala UE
Kranj. gnf-18566
Kovačević Borislav, Cesta Jaka Platiše
17, Kranj, potni list, št. BA 781765, izdala
UE Kranj. gnv-18250
Kovačević Luka, Cesta Jaka Platiše 17,
Kranj, potni list, št. AA 141889, izdala UE
Kranj. gnu-18251
Kovačević Milosava, Cesta Jaka Platiše
17, Kranj, potni list, št. AA 706854, izdala
UE Kranj. gnt-18252
Kovačević Miroslav, Cesta Jaka Platiše
17, Kranj, potni list, št. BA 781785, izdala
UE Kranj. gns-18253
Krajnc Suzana, Zabukovica 161, Griže,
potni list, št. BA 154444, izdala UE Žalec.
gnk-18536
Krejić Dušan, Kidričevo naselje 19, Postojna, potni list, št. AA 233327, izdala UE
Postojna. gnp-18381
Kresal Miran, Ribenska cesta 15, Bled,
potni list, št. AA 147120, izdala UE Radovljica. gnr-18054
Krt Ambrož, Podjelše 1, Kamnik, potni
list, št. BA 220356, izdala UE Kamnik.
gnf-18241
Krt Andreja, Podjelše 1, Kamnik, potni
list, št. BA 826376, izdala UE Kamnik.
gne-18242
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Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, Maribor,
štampiljko okrogle oblike premera 2,9 cm,
z napisom Študentska 3 organizacija univerze prodaja bonov v Mariboru.
gnq-18130
TCR BIRSA, Izletniška 4, Rogaška Slatina, štampiljko TCR Birsa d.o.o. Izletniška
4 Rogaška Slatina 2. gnr-18129

Priglasitveni listi
Anželj Boris s.p., Pri Cerkvi Struge 23,
Struge, priglasitveni list, opravilna št.
16-0596/97, izdan dne 23. 1. 1998.
gnu-18501
Bergant Janez, Zavrti 6, Mengeš, priglasitveni list, opravilna št. 06-1142/94,
izdan dne 12. 12. 1994. gnk-18311
Fric Silva s.p., Ribniki 38, Sevnica, priglasitveni list, opravilna št. 470188/94.
gnn-18083
Golobič Matija, Lokve 55, Črnomelj,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
05-0435/94. gnk-17986
Hartman Andrej, Gradišče na Kozjaku
40, Ožbalt, priglasitveni list, opravilna št.
068-0390/94, izdan dne 23. 12. 1994.
gng-18344
Petrič Marijana s.p., Stare sledi 1, Prevalje, priglasitveni list, opravilna št.
45-98/94, izdan dne 1. 4. 1994.
gnh-18214
Posega Peter s.p., Zagon 3/b, Postojna, priglasitveni list, opravilna št.
41-974/98, izdan dne 10. 9. 1998.
gnp-18081
Praznik Franc s.p., Hudenje 9, Škocjan, priglasitveni list, opravilna št.
038/1142-94. gni-18213
Radanovič Slađenko, Kajuhova ulica 4,
Izola - Isola, obrtno dovoljenje, št.
016140/0708/00-23/1995, izdano dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnp-18006
Rebolj Ivan, Mlinše št. 06, 1411 Izlake, preklicuje priglasitveni list za samostojno obrt – žagarstvo, izdano leta 1994
na ime Rebolj Ivo, Mlinše št. 06, 1411
Izlake. Ob-21575
Smej Štefan, Mladinska 12, Odranci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
013961-0412-00-32/1995, izdala OZS.
gno-17982
Škerjanec Milan, Goriška 4, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
064-3906/95, izdan dne 14. 6. 1995.
gnk-18215
Šoštarič Stanislav, Sodinci 21/c, Velika Nedelja, obrtno dovoljenje, št.
045462/0451/00-52/1995 in odločbo,
izdano dne 6. 3. 1995. gni-17988
Šušlec Boštjan, Neradnovci 21, Petrovci, priglasitveni list, opravilna št.
36-1814/99, izdan dne 15. 5. 1999 pri
DURS. gnd-18343
Tubeishat Salih, Prešernova 13, Senovo,
obrtno
dovoljenje,
št.
040100/0380/00-29/1995. gnc-18369

Potne listine
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Lah Vesna, Ulica Padlih borcev 11, Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA 177835,
izdala UE Nova Gorica. gng-18265
Lampe Elen, Morova 13, Izola - Isola,
potni list, št. AA 32669, izdala UE Izola.
gne-18267
Lapuh Barbka, Tugomerjeva 40, Ljubljana, potni list, št. AA 527773, izdala UE
Ljubljana. gnj-18312
Lazarević Žarko, Kašeljska cesta 48/A,
Ljubljana, potni list, št. AA 598959, izdala
UE Ljubljana. gnk-18286
Lazarevska Violeta, Destradijev trg 1,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
577058, izdala UE Koper. gnj-18512
Leban Stanislav, Ivana Suliča 18/A, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 63721, izdala UE Nova Gorica.
gnk-18011
Leburić Dragan, Koroška ulica 2, Ljubljana, potni list, št. BA 773170, izdala UE
Ljubljana. gnl-18560
Leskovac Boris, Petra Skalarja 4, Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI
43458, izdala UE Nova Gorica.
gnt-18277
Luin Denis, Švabičeva 3, Ljubljana, potni list, št. BA 558317, izdala UE Ljubljana.
gnt-18502
Madžgal Rado, Galjevica 21, Ljubljana,
potni list, št. BA 448419, izdala UE Ljubljana. gno-18507
Marinič Darinka, Žalibreg 10/c, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
AI 136431, izdala UE Nova Gorica.
gnf-18266
Mavrič Marta, Vrhovlje 71, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI 73811, izdala UE Nova Gorica. gnj-18387
Medić Mirzeta, Ul. Generala Levičnika
66 e, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
913120, izdala UE Koper. gnr-18279
Meglič Roman, Slap 24, Tržič, potni
list, št. AA 362055, izdala UE Tržič.
gny-18447
Melan Marjeta, Žabče 44, Tolmin, potni
list, št. AA 633889, izdala UE Tolmin.
gnp-18406
Meško Gojmir, Gimnazijska cesta 32,
Trbovlje, potni list, št. AA 198617, izdala
UE Trbovlje. gnv-18375
Mladenović Majda, Beograd, Srbija, potni list, št. AA 575447, izdala UE Kranj.
gnx-18073
Musić Mohamed, C. Viktorja Svetina
8/b, Jesenice, potni list, št. BA 832552,
izdala UE Jesenice. gne-18067
Nemec Dominik, Zvezda 21, Ljubljana,
potni list, št. AA 932935, izdala UE Ljubljana. gnk-18436
Okrogelnik Jani, Dobrava 2, Radlje ob
Dravi, potni list, št. BA 675372, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnk-17961
Omahen Blaž, Pot v dolino 40/B, Ljubljana, potni list, št. BA 721078, izdala UE
Ljubljana. gnb-18120
Ovsenik Marija, Staničeva 31/a, Ljubljana, potni list, št. BA 972424, izdala UE
Ljubljana. gnn-18533
Penko Ljubica, Podgora pri Zlatem polju 1, Lukovica, potni list, št. AA 627114,
izdala UE Domžale. gnf-18291
Pintar Dušan, Pot v Bitnje 30, Kranj,
potni list, št. AA 798961, izdala UE Kranj.
gnp-18256
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Pintar Marjan, Zajelše 55, Dol pri Ljubljani, potni list, št. BA 36659, izdala UE
Ljubljana. gni-18038
Pintar Polona, Pot v Bitnje 30, Kranj,
potni list, št. BA 473375, izdala UE Kranj.
gnq-18255
Piperčić Aleksandar, Cesta v kostanj 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 794239, izdala
UE Ljubljana. gnf-18366
Popadić Bogdan, Kvedrova 3, Ljubljana, potni list, št. BA 770981, izdala UE
Ljubljana. gno-18482
Predanič Cvetka, Lamutova ulica 18,
Brežice, potni list, št. BA 508611, izdala
UE Brežice. gnq-17955
Predanič Peter, Lamutova ulica 18, Brežice, potni list, št. AA 619350, izdala UE
Brežice. gnr-17954
Prekslavec Saša, Berčičeva 2/B, Ljubljana, potni list, št. BA 897890, izdala UE
Ljubljana. gnt-18056
Ptrukelj Miroslav, Ulica pregnancev 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 110942, izdala
UE Ljubljana. gnx-18498
Rajer Katarina, Jemčeva c. 42, Trzin,
potni list, št. BA 811915, izdala UE Domžale. gnd-18243
Rakovec Ana, Mlakarjeva ulica 37, Šenčur, potni list, št. AA 924893, izdala UE
Kranj. gns-18403
Ramakić Esad, Knezova 22/a, Ljubljana, potni list, št. AA 537864, izdala UE
Ljubljana. gnr-18429
Recek Cvetka, Na jami 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 312504, izdala UE Ljubljana. gnj-18562
Režek Marko, Vinica 43/b, Vinica, potni list, št. AA 552015, izdala UE Črnomelj.
gnm-18188
Rošer David, Šalek 81, Velenje, potni
list, št. BA 785272, izdala UE Velenje.
gnm-18459
Sejadinovska Elizabeta, Lokavec 185,
Čepovan, maloobmejno prepustnico, št. AI
8291, izdala UE Nova Gorica. gnh-18264
Seliškar Mateja, Ljubljanska c. 10,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
195560, izdala UE Vrhnika. gnn-18033
Semolič Aljoša, Dutovlje 119/B, Dutovlje, potni list, št. BA 271210, izdala UE
Sežana. gnp-18281
Sitar Marjanca, Košaki 10, Maribor, potni list, št. AA 242247, izdala UE Maribor.
gnt-18027
Soboča Lea, Klemenova 126, Ljubljana-Polje, potni list, št. BA 885112, izdala
UE Ljubljana. gnc-18494
Srdoč Ruža, Brdo 69, Bovec, potni list,
št. AA 253836, izdala UE Tolmin.
gnl-18010
Šabanović Veronika, Cesta na Roglo
11, Zreče, potni list, št. BA 30591, izdala
UE Slovenske Konjice. gnu-18426
Šafarič Sabina, Zagajski vrh 36, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 837621, izdala
UE Gornja Radgona. gnw-18474
Šakanović Zuhdija, Ulica 15. aprila 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 522632, izdala
UE Ljubljana. gnl-18510
Šenveter Petra, Črešnjevci 1, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 632903, izdala
UE Gornja Radgona. gnv-18425
Školnik Petra, Sončna ul. 24, Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št. BA
085527, izdala UE Žalec. gnc-18444

Škrijelj Edita, Cesta na Bokalce 32, Ljubljana, potni list, št. BA 845578, izdala UE
Ljubljana. gnw-18549
Škrijelj Redžep, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, potni list, št. AA 605295, izdala
UE Ljubljana. gny-18547
Škrijelj Sadija, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, potni list, št. AA 605295, izdala
UE Ljubljana. gnx-18548
Škrinjar Božica, Sejanci 11, Sveti Tomaž, potni list, št. BA 278893, izdala UE
Ormož. gno-18132
Šmit Jožef, Klenovec Humski št. 69,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. BA 489633,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnc-18294
Šoba Peter, Neusäß, Nemčija, potni list,
št. AA 244029, izdala UE Ljubljana.
gnv-18058
Toplak Vilibald, Ul. Pohorskega bataljona 15, Zgornja Polskava, potni list, št. AA
222020, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-18145
Trdan Matej, Hladilniška pot 10/A, Ljubljana, potni list, št. BA 522011, izdala UE
Ljubljana. gne-18567
Ule Darja, Ljubljanska cesta 72, Domžale, potni list, št. AA 790867, izdala UE
Domžale. gnb-18045
Vahčič Lazarević Jasna, Kašeljska cesta 48/A, Ljubljana, potni list, št. AA
598960, izdala UE Ljubljana. gnl-18285
Veberič Levovnik Špela Noemi, Selišči
10, Sveti Jurij ob Ščavnici, potni list, št. BA
776410, izdala UE Gornja Radgona.
gnm-18134
Verbič Jožica, Dolenjska cesta 58, Ljubljana, potni list, št. BA 172934, izdala UE
Ljubljana. gno-18557
Vesel Maša, Breg ob Savi 97, Mavčiče,
potni list, št. BA 935322, izdala UE Kranj.
gnw-18399
Vesel Matija, Breg ob Savi 97, Mavčiče, potni list, št. BA 801377, izdala UE
Kranj. gny-18397
Vincek Samo, Kogojeva 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 461051, izdala UE Ljubljana. gni-18138
Vogel Matjaž, Trg 44, Prevalje, potni
list, št. BA 326774, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnn-18283
Zadel Milan, Vidičeva 17, Ljubljana, potni list, št. AA 591268, izdala UE Ljubljana.
gnz-18496
Zakošek Jurij Peter, Lesično 69/c, Lesično, potni list, št. BA 237352, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnu-18451
Zećiri Čamil, Meline 5, Spodnja Idrija,
potni list, št. AA 126124, izdala UE Idrija.
gnf-18066
Zorn Otmar, Bratov Učakar 36, Ljubljana, potni list, št. BA 586641, izdala UE
Ljubljana. gnl-18310
Zver Silva, Kamniška cesta 46, Vodice,
potni list, št. BA 82456, izdala UE Ljubljana. gne-18317
Žerjav Silvester, Polički vrh 16/a, Jarenina, potni list, št. AA 885157, izdala UE
Pesnica. m-177
Žlebič Jože, Čepinci 139, Petrovci, potni list, št. BA 746028, izdala UE Murska
Sobota. gnv-18025
Žnidarčič Lara, Ivana Suliča 8/b, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 112500, izdala UE Nova Gorica.
gns-18278
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Lukan Maja, Rožna ulica 10, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
289278.
gnk-18111
Malovrh Blaž, Tominčeva cesta 25, Kranj, osebno izkaznico, št. 252885.
gnc-18519
Milanović Majda, Herbersteinova 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 62595.
gnj-18337
Mrak Franc, Zgornja Orlica 48, Ribnica
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 152216.
gnf-18441
Muhovec Mateja, Milčinskega 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 19523. gnl-18210
Novoselnik Violeta, Ulica Borisa Kraigherja 26, Kidričevo, osebno izkaznico, št.
251776. gne-18017
Oblak Ciril, Kamniška 32, Maribor, osebno izkaznico, št. 136730. gnx-18398
Okroglič Drago, Gradnikove brigade
49, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
25985. gnh-18514
Oražem Špela, Lončarska 56, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 181895.
gnw-18199
Osolnik Jernej, Puhova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 107149. gnf-18491
Persolja Vinko, Trubarjeva ulica 14, Celje, osebno izkaznico, št. 139014.
gne-18517
Pervanje Ana, Celovška 145/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 159373.
gnm-18109
Podgrajšek Igor, Tomšičeva 3, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 90631.
gnj-18137
Pritekelj Bernarda, Koprivnik 3/a, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 279901.
gnu-18276
Razgoršek Danijel, Milčinskega ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 109672.
gnb-18070
Rebec Alojz, Ulica padlih borcev 7, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.11/2000. gnv-18075
Rode Magdalena, Jakopičeva 19, Kamnik, osebno izkaznico, št. 7748.
gnu-18480
Romšek Darinka, Fužine 2, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 198591. gnj-18187
Rosič Gabrijel, Logje 43, Breginj, osebno izkaznico, št. 307785. gnu-18376
Rošer David, Šalek 81, Velenje, osebno izkaznico, št. 192414. gnv-18400
Skutnik Robert, Plešičeva 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 138055.
gno-18432
Slekovec Adolf, Cankarjeva cesta 17,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 57271.
gns-18128
Starešinič Janko, Ljubljanska c. 4/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 311574.
gnk-18236
Subotič Tomaž, Valjavčeva 11, Celje,
osebno izkaznico, št. 174812. gny-18472
Šarić Marko, Razgled 3/a, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 145413.
gnt-18377
Šečiri Afrim, Koroška 90, Maribor, osebno izkaznico, št. 218509. gnw-18449
Šormaz Milanka, Blažičeva 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29744.
gnk-18036
Šturm Viko, Lesno Brdo 66, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 291263. gng-18315

Teven Branka, Pirnatova 8, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.11/2000. gny-18147
Urbančič Ljudmila, Fabianijeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 128989.
gnr-18479
Vincek Samo, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 158125.
gnr-18529
Vukmirović Damjan, Petrovičeva 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 190416.
gno-18307
Zajc Alojz, Medenska 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 154729. gnf-18091
Žerjav Anita, Kurirčkova 47, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
272315. gny-18522
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Žorž Tine, Miklošičeva 2/D, Domžale,
potni list, št. BA 780044, izdala UE Domžale. gnh-18139
Župec Damjana, Iška Loka 64, Ig, potni
list, št. BA 666096, izdala UE Ljubljana.
gni-18438

Osebne izkaznice
Accetto Žiga, Trnovski pristan 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 203186.
gnr-18329
Belovič Helena, Brilejeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 262981. gnk-18486
Brajdič Breda, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 183375.
gno-18407
Breznik Boštjan, Glavni trg 27, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 259161. gnu-18551
Čavž Dejan, Šumberška cesta 44, Domžale, osebno izkaznico, št. 295080.
gnw-18249
Čibej Živka, Tržaška 51, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 181254. gnh-18489
Dević Olivera, Šarhova 13, Maribor,
osebno izkaznico, št. 11351. gnq-18380
Drljaća Vesna, Župančičeva 26, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
15549. gnd-18268
Erceg Mateja, Cesta 24. junija 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 218025.
gnw-18499
Frankovič Mateja, Lokev 82, Divača,
osebno izkaznico, št. 68517. gnc-18144
Ilić Dragomir, Petrovičeva ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 292203.
gnv-18050
Ivanović Frančiška, Višnarjeva 4, Medvode, osebno izkaznico, št. 203137.
gnq-18280
Jelen Borut, Regentova 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 173522. gnd-18443
Kamnar Nada, Papirniški trg 3, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 101932.
gnq-18080
Kampuš Zlatko, Raičeva 52, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 309151. gnf-18416
Karić Amir, Kardeljev trg 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 184651. gnd-18018
Katančič Anita, Kampolin 47, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 137679.
gnb-18374
Kocjan Stanislav, Šišenska 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 64986.
gnz-18121
Korać Simon, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 244970. gnh-18039
Kovač Anton, Nad elektrarno 16, Kamnica, osebno izkaznico, št. 104466.
gnz-17950
Kovačič Anica, Menardova ulica 61, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 272055.
gnc-18394
Kragelj Jožica, Pretnerjeva ulica 9, Postojna, osebno izkaznico, št. 191987.
gnp-18535
Lazar Čaba, Ribarjevo naselje 24, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
183986. gnz-18021
Leskovec Andraž, Rudarjevo 23/A,
Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št.
205982. gnm-18009

Vozniška dovoljenja
Ahačič Matevž, Cankarjeva 6, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2130.
gns-18457
Aljančič Gregor, Oldhamska cesta 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286553, reg. št. 40869, izdala UE Kranj.
gns-18053
Ambrož Katarina, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1352732, reg. št. 214802, izdala
UE Ljubljana. gnd-17993
Arnež Dragica, Jarška cesta 18, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 699771, reg. št. 13404, izdala UE Domžale. gnf-18516
Aščič Luca, Moša Pijade 6, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9872, izdala UE Črnomelj. gno-18382
Balantič Vojko, Lendavske gorice
254/a, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10804, izdala UE
Lendava. gnj-18212
Baraga Matjaž, V Murglah 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343161, reg. št. 230869, izdala UE Ljubljana. gno-18057
Bažec Gašper, Klopčičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1365194, reg. št. 231836, izdala UE
Ljubljana. gnt-18177
Belovič Helena, Brilejeva 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134354, reg. št. 214423, izdala UE Ljubljana. gns-18503
Bevk Marinka, Dolenjska cesta 45/E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106588, reg. št. 185472, izdala
UE Ljubljana. gnw-18124
Bezjak Marija, Kotlje 126, Kotlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7081, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnl-18085
Bezjak Vlasta, Štrafelova 14, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
13483, izdala UE Ptuj. gnz-17971
Blatnik Damjan, Presladol 35, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
17915. gnb-18395
Bradičić Edi, Gregorčičeva 23 B, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. S 1204967, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnt-18077
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Bregant Martin, Prešernova 33, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 944550, reg. št. 21336, izdala UE Domžale. gnb-18220
Bregar Uroš, Jakčeva ulica 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286245, reg. št. 227048, izdala UE Ljubljana. gnn-18183
Breznik Boštjan, Glavni trg 27, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19659, izdala UE Kamnik. gnt-18552
Celar Matjaž, Pot na Petrovč 17, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 20713, izdala UE Škofja Loka.
gnp-18131
Cibic Boris, Einspielerjeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SA 185403, reg. št. 102047, izdala UE
Ljubljana. gnp-18531
Cmrečak Petar, Obala 105, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 453, izdala UE Piran.
gnz-18446
Cof Sebastjan Žiga, Pehačkova 6, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 158293, reg. št. 5240, izdala UE Logatec. gnn-18433
Cvetkovič Sašo, Levstikova 7, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
38030, izdala UE Novo mesto.
gnu-18226
Čemažar Robert, Šmatevž 34, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1102533, izdala UE Žalec. gnk-18261
Čepič Bogdan, Na Jelovcu 33, Bresternica, vozniško dovoljenje, št. BGH, izdala
UE 34076. m-187
Černčič Lagerwall Sonja, Celovška cesta 134, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 497340, reg. št. 31860,
izdala UE Maribor. gnp-18031
Čirič Željko, Stritarjeva 5, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 34411,
izdala UE Novo mesto. gnz-18321
Čulk Simon, Rožna ulica 8, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 692916,
izdala UE Trebnje. gnf-18020
Debelak Veronika, Rakovlje 44, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22578, izdala UE Žalec. gnz-18521
Debeljak Franc, Mali log 20, Loški Potok, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
482, izdala UE Ribnica. gnv-18300
Doberlet Žiga, Seljakovo naselje 39,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066443, reg. št. 48073, izdala UE Kranj. gng-18090
Dominković Anton, Laze 9/e, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29586,
izdala UE Velenje. gnc-18523
Drnovšek Katarina, Rovišče 7, Sava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1021211, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnv-18275
Dubravac Momčilo, Draveljska ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BC, št.
SA 760, reg. št. 113115, izdala UE Ljubljana, inštruktorsko vozniško dovoljenje.
gnv-18079
Đukić Savo, Regentova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
58621, izdala UE Maribor. m-185
Erman Matjaž, Sp. Lipnica 26, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 22974. gnd-18318
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Fakin Andreja, Blanca 84, Blanca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1223267, reg. št. 9380. gnb-18445
Fakin Borut, Prečna pot 3/a, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10025, izdala UE Piran. gnq-18030
Favento Eva, Nova vas 4/a, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
763020, reg. št. 9023, izdala UE Cerknica. gnn-18258
Fijavž Zoran, Čretvež 5, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14180,
izdala UE Slovenske Konjice. gns-18453
Flisar Karmen, Industrijska ulica 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
35869. gnu-18326
Fornič Franc, Hrašče 46, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2790,
izdala UE Postojna. gnf-18341
Franko Andrej, Mikote 14, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14797.
gno-17957
Gajšek Rezita, Pohorska 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23663, izdala UE Celje. gnv-18350
Garbus Darko, Levstikova ulica 5, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 8404, izdala UE Slovenj Gradec.
gnk-18336
Germavc Rok, Mladinska 4/A, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10423, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnk-18461
Glišić Zoran, Prištinska ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105640, reg. št. 158006, izdala UE Ljubljana. gnb-18245
Gorenšek Irena, Pod lipami 20, Celje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2367, izdala
UE Celje. gnl-18035
Gregorčič Milan, Zagrad 101, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31425, izdala UE Celje. gnh-18239
Gregorn Branko, Črtomirova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 962979, reg. št. 16991, izdala UE
Ljubljana. gnl-18260
Groboljšek Marjetka, Tenetiše 18, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115312, izdala UE Litija. gny-18247
Gulin Andrej, Partizanske tehnike 5,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnn-18087
Hajdarpašić Hakija, Frankovo naselje
161, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27963, izdala UE Škofja Loka.
gnr-18154
Hameršak Silva, Pobrežje 3, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25277, izdala UE Ptuj. gnx-17973
Herlič Mladen, Sokolska 96, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
115042, izdala UE Maribor. m-173
Herman Franc, Lahomno 66, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10077,
izdala UE Laško. gny-18072
Hodžoć Edin, Koželjskega ulica 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28121, izdala UE Velenje. gnh-18389
Hohnec Daniel, Roberta Kukovca 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 91046, izdala UE Maribor. m-168
Horvat Marta, Dušana Mravljaka 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
62282, izdala UE Maribor. m-179

Hreščak Izidor, Dolnje Vreme 44/a,
Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10333, izdala UE Sežana.
gnq-18230
Hreščak Zdenka, Dolnje Vreme 44/a,
Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13170, izdala UE Sežana.
gnc-18219
Ilić Dragomir, Petrovičeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 320979, reg. št. 113941, izdala UE
Ljubljana. gnw-18049
Ilinčić Slavica, Ulica Moša Pijade 8,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10991, izdala UE Črnomelj.
gns-17953
Janežič Jakob, Rožna dolina cesta
II/13A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1163930, reg. št. 172254,
izdala UE Ljubljana. gnl-18410
Janežič Maja, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042311, reg. št. 204616, izdala UE Ljubljana. gnh-18114
Janškovec Jernej, Družinska vas 6,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 36177, izdala UE Novo mesto. gni-18288
Jarc Alojzij, Ivanja vas 6, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5371,
izdala
UE
Novo
mesto.
gnc-18319
Jelačič Ingrid, Župančičeva ulica 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806987, reg. št. 44079, izdala UE Kranj.
gnt-18102
Jerovšek Tomaž, Trstenik 23, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1100720, reg. št. 8434, izdala UE Trebnje. gnv-18100
Jovanović Goran, Cesta v Pretržje 10,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1008404, reg. št. 9427, izdala UE Cerknica. gni-18413
Jug Milan, Agrokombinatska cesta 6/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264639, reg. št. 140647, izdala
UE Ljubljana. gnh-18364
Jugovac Jasna, Generala Levičnika
7/c, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 27936 - 2. duplikat.
gnv-18325
Juhant Franci, Hrastje 142, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807383,
reg. št. 30271, izdala UE Kranj.
gnk-18240
Jukič Boštjan, Gubčeva 3, Krško, vozniško dovoljenje, reg. št. 17083, izdala
UE Krško. gnt-18427
Jurišič Tadija, Dornava 115, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
24123, izdala UE Ptuj. gns-18103
Jurjevič Stjepan, Kolonija 1. maja 29,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11461, izdala UE Trbovlje. gnv-18450
Juršič Zlatko, Dupleška 313/j, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85427,
izdala UE Maribor. m-193
Kaferle Roman, V Brezov log 27, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 22606, izdala UE Novo mesto.
gnv-18225
Kastelic Tadej, Zgornja Jablanica 13,
Šmartno pri Litiji, potrdilo o opravljenem
CPP, št. 9447. gnk-18136
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Marzel Janez, Celjska cesta 92, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 373, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-18448
Matevc Gregor, Stresova 4/c, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 1032482, izdala UE Tolmin. gny-18101
Mazzoni Ivan, Petrovče 250, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. SB
3734, izdala UE Žalec - inštruktorsko vozniško dovoljenje. gnh-18064
Mejak Rok, Ulica 28. maja 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891745, reg. št. 178317, izdala UE Ljubljana. gnu-18051
Mesec Sabina, Zibika 18, Pristava pri
Mestinju, potrdilo o opravljenem CPP, izdala UE Laško. gni-18463
Micek Anita, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651896, reg. št. 195901, izdala UE Ljubljana. gnq-18509
Mihelin Ljudmila, Novo Polje, C. XI/6,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 597274, reg. št. 54197, izdala
UE Ljubljana. gnd-18093
Miklavžin Tadeja, Konovska c. 43, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25031, izdala UE Velenje. gnc-18019
Milharčič Darja Marija, Bratovševa ploščad 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 482945, reg. št. 89623,
izdala UE Ljubljana. gnu-18201
Miško Franc, Kavaliči 16, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 1058,
izdala UE Koper. gnt-18227
Mitković Grega, Glinškova ploščad 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1343080, reg. št. 230807, izdala
UE Ljubljana. gns-18078
Mitrović Tomislav, Vošnjakova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164541, reg. št. 155989, izdala
UE Ljubljana. gnw-18024
Mlakar Roman, Rožna dolina c. IV/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 239712, reg. št. 71647, izdala UE
Ljubljana. gnj-18362
Mohar Janez, Grintovec 44, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22311, izdala UE Grosuplje.
gnq-18205
Muharemi Alajdin, Šercerjeva cesta 13,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1381885, reg. št. 29381, izdala UE
Velenje. gne-18142
Mulej Jernej, Žirovnica 20, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313838. gnw-17974
Murat Hari, Pod hribom 74, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353683, reg. št. 169673, izdala UE Ljubljana. gnd-18422
Muzga Josip, Sostrska cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 321328, reg. št. 110063, izdala UE
Ljubljana. gno-18532
Nemec Kristan, Presika 12, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 11480,
izdala UE Ljutomer. gnj-17962
Novak Danijel, Kneza Koclja 13, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11281, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-18002

Ocvirk Urška, Ulica Slavka Gruma 88,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 32406, izdala UE Novo mesto.
gnb-18095
Oražem Špela, Lončarska 56, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8744, izdala UE Ribnica. gnx-18198
Pakiž Jože, Levstikova 27, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2846.
gnk-18086
Pehlić Denis, Ulica Marije Drakslerjeve
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1136626, reg. št. 209799,
izdala UE Ljubljana. gnv-18500
Peljhan Bojan, Krajčeva 2, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29148, izdala UE Novo mesto.
gnn-18458
Penko Ljubica, Podgora pri Zlatem polju 1, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 163131, reg. št. 4651, izdala
UE Domžale. gnd-18293
Petar Matej, Razgledna ul. 2, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10272, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnk-18211
Petovar Slavko, Bunčani 13, Veržej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8055, izdala UE Ljutomer. gny-18322
Petrač Zdenka, Slomškova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243928, reg. št. 217072, izdala
UE Ljubljana. gng-18040
Pintar Jože, Žlebič 24, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 6996,
izdala UE Ribnica. gnl-18185
Pirkovič Peter, Križ 266, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14374,
izdala UE Sežana. gnt-18231
Piršič Marjan, Medlog 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10202, izdala UE Celje. gni-17963
Planinc Bojan, Pleterje 33, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9601.
gni-18388
Podbreznik Branko, Ojstro 12, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
9890, izdala UE Laško. gnn-17958
Polc Ingrid, Plintovec 5/i, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9443, izdala UE Pesnica. m-195
Popović Boris, Bohinjčeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 933507, reg. št. 135843, izdala UE
Ljubljana. gnc-18244
Potočin Stanislav, Trboje 74, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1115602, reg. št. 39890, izdala UE Kranj. gni-18088
Potočnik Sašo, Kasaze 71/A, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1026721, izdala UE Žalec. gnp-18456
Pritekelj Bernarda, Koprivnik 3/a, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16785 - duplikat. gnz-18221
Prudič Matjaž, Dolenja vas 103, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8519, izdala UE Cerknica. gnl-18439
Rajnar Janez, Lendavska ul. 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 8556.
gnu-17976
Rakušček Borut, Andrićeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 971699, reg. št. 70748, izdala UE Ljubljana. gnd-18497
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Kerec Ludvik, Veščica 25/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22578.
gnr-18229
Kerin Martin, Raka 33, Raka, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 94/1999. gnv-18525
Klajnščak Stanko, Murščak 43, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7590, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-18452
Kobale Luka, Roševa 4, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1005638,
izdala UE Žalec. gns-18153
Kobe Boštjan, Dule 11, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH in A do
350 ccm, reg. št. 35237, izdala UE Novo
mesto. gnv-18200
Kocjan Lidija, Kozjanskih borcev 38,
Brežice, vozniško dovoljenje, št. 11746.
gng-17965
Koman Ljubo, Linhartov trg 23, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
100. gnn-18333
Komes Severina, Jareninski dol 33/b,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11957, izdala UE Pesnica. m-190
Konec Frančiška, Trubarjeva ulica 30,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 18509, izdala UE Celje. gnt-18402
Koren Peter, Kokarje 37, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5018,
izdala UE Mozirje. gnu-18076
Korošec Violeta, Borštnikova 21, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 61198, izdala UE Maribor. m-189
Košar Ratko, Lončarjev dol 15/b, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 967075. gnw-17949
Košenina David, Ljubljanska 76, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219779, reg. št. 32871, izdala UE Domžale. gnr-18508
Kovač Anton, Nad elektrarno 16, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 97231, izdala UE Maribor. m-186
Kovačič Anica, Menardova ulica 61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 815088, reg. št. 108903, izdala UE
Ljubljana. gnd-18393
Kovačič Irena, Predoslje 138/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639931, reg. št. 38222, izdala UE Kranj.
gnr-18454
Kristan Gašper, Ulica Maksima Sedeja
3, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
23541, izdala UE Škofja Loka.
gnd-18368
Kuralt Jure, Dacarjeva ul. 12, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18141. gnb-17970
Lavrič Urška, Serjuče 14, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33886. gnc-17969
Lesjak Mateja, Užiška 9, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11649, izdala UE Ljutomer. gns-18228
Ličen Robert, Branik 190, Branik, vozniško dovoljenje, kat. A, izdala UE Nova
Gorica. gnh-17964
Logar Simona, Savica 8, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22752. gnh-18089
Lukan Maja, Rožna ulica 10, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7016, izdala UE Logatec. gnl-18110
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Ravbar Kovačič Irena, Voglje 15, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13520, izdala UE Sežana. gno-18332
Rehberger Nada, Novljanska cesta 9,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 427485, reg. št. 41461, izdala UE
Kranj. gnt-18477
Repše Andreja, Gradišče 35, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 705087, izdala UE Ajdovščina.
gni-18513
Roškar Darja, Puhova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
550156, reg. št. 27942, izdala UE Ljubljana. gng-18565
Roškarič Maksimiljan, Iršičeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26516.
gnd-18068
Rumež Rado, Šlandrova pot 7, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23317, izdala UE Velenje. gnu-18151
Rustja Igor, Ul. IX korpusa 20, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11638, izdala UE Piran. gnx-18123
Seliškar Mateja, Ljubljanska c. 10,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13809, izdala UE
Vrhnika. gnm-18034
Semenič Jernej, Žapuže 87, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067444,
izdala
UE
Ajdovščina.
gni-18263
Sernel Sebastjan Teodor, Levstikova 1,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1294455, izdala UE Žalec. gnx-17948
Sijarić Edit, Palmejeva ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1013590, reg. št. 204147, izdala UE Ljubljana. gng-18515
Skale Andreja, Jelce 10, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12350, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-18269
Sojč Iris, Stranice 30, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Slovenske Konjice. gnj-18141
Starešinič Janko, Ljubljanska cesta 4/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22406, izdala UE Grosuplje.
gnp-18235
Sterguljc Rajko, Slovenskih španskih
borcev 14, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 30986, izdala UE Maribor.
m-174
Stipančič Mario Djino, Poštna ulica 13,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1050300, reg. št.
63372, izdala UE Ljubljana. gnm-18534
Strehovec Tina, Trg padlih 7, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
9681, izdala UE Izola. gnv-17975
Strmole Franc, Ob potoku 1, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 5764, izdala UE Grosuplje.
gnk-18411
Stušek Dejan, Rozmanova 39, Koper Capodistria, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, reg. št. 26947, izdala UE
Koper. gnv-18000
Suhadolc Monika, Vegova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1353273, reg. št. 231270, izdala UE
Ljubljana. gng-18440
Šifrar Marko, Hrib 21, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307891,
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reg. št. 50658, izdala UE Kranj.
gns-18328
Šilc Andrej, Nemška vas 42/a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
54, izdala UE Ribnica. gnd-18197
Škof Simonca, Gustinčičeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 261631, reg. št. 165410, izdala UE
Ljubljana. gnq-18005
Škorjanec Peter, Zrkovci 71, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
110180. m-181
Šmigoc Anton, Trg svobode 1, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 4987, izdala UE Slovenj Gradec.
gny-18222
Špilak Marjan, Hrašče 6/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
2674, izdala UE Postojna. gng-18340
Šretnik Avgust, Gregorčičeva 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5105, izdala UE Maribor. m-199
Štalekar Matjaž, Misl. Dobrava 19, Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. 13842, izdala UE Slovenj
Gradec. gnc-18094
Štok Tina, Štorje 25, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16691, izdala
UE Sežana. gnx-18098
Šturm Viko, Lesno Brdo 66, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15233, izdala UE Vrhnika. gnh-18314
Šubic Marko, Poljanska cesta 7, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 12800, izdala UE Škofja Loka.
gnq-18355
Švab Metka, Čadramska vas 15, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10994. gne-17967
Tepež Gregor, Zadobrova 72/A, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37673. gnp-18431
Teraž Ivanka, Prečna 2/b, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9738. gno-18232
Trček Tone, Poljanska cesta 34, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24898, izdala UE Škofja Loka. gns-18282
Trdan Matjaž, Sušje 3/b, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8843, izdala UE Ribnica. gnk-18186
Turnšek Sonja, Kaplja vas 55, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14075,
izdala UE Žalec. gnp-17956
Tutič Ervin, Antoličileva 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 117187,
izdala UE Maribor. m-175
Udovič Alojzij, Žabjak 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
597102, reg. št. 45941, izdala UE Ljubljana. gnc-18044
Uršič Marko, Štorje 25, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11572, izdala UE Sežana. gnw-18099
Veit Sebastijan, Ciglence 50, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
109640, izdala UE Maribor. m-171
Verdev Franc, Ložnica pri Žalcu 3/E,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 357933, izdala UE Žalec.
gni-18013
Verhovnik Dušan, Tomšičeva 33, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15477, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-18223

Vidovič Vida, Dravska ul. 24, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13583, izdala UE Ptuj. gny-17972
Vincek Samo, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239666, reg. št. 188156, izdala UE Ljubljana. gns-18528
Vizjak Bojan, Voduškova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932930, reg. št. 171064, izdala UE Ljubljana. gnr-18483
Vizjak Sonja, Chengdujska cesta 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 651993, reg. št. 84378, izdala UE Ljubljana. gni-18363
Vrečnak Matej, Zg. Bistrica 141, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H,
reg. št. 19409, izdala UE Slovenska Bistrica. gnm-18434
Weingerl Anton, Partizanska 50, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
23166. gnq-18455
Zadravec Tina, Katreževa pot 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192584, reg. št. 201248, izdala UE Ljubljana. gnk-18511
Zagorc Špela, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1343246, reg. št. 230938, izdala
UE Ljubljana. gnm-18084
Zaplotnik Alis, Zoisova 44, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1091067,
reg. št. 43855, izdala UE Kranj.
gnd-17968
Zapušek Lovro, Ulica 3. julija 4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21935, izdala UE Velenje. gnw-18524
Zavrl Janez, Verje 24/A, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1064479,
reg. št. 210405, izdala UE Ljubljana.
gnl-18135
Zierer Simon, Kajuhova 18, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1293776, reg. št. 11691. gnm-18209
Zirdum Milka, Kmetičeva ulica 3, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036105, reg. št. 30099, izdala UE Domžale. gnl-18060
Žansky Branko, Dovje 41, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
961722,
izdala
UE
Jesenice.
gnb-18320
Židan Antonija, Besnica 6/C, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065607, reg. št. 173816, izdala
UE Ljubljana. gnr-18504
Žitnik Marko, Babnogoriška cesta 31,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1096789, reg. št. 181760, izdala UE Ljubljana. gnb-18345

Zavarovalne police
Agnič Domen, Dolenjska cesta 369,
Škofljica, zavarovalno polico, št. AVO
653595, izdala zavarovalnica Tilia.
gnr-18204
Bezjak Ivan, Betnavska 38, Maribor, zavarovalno polico, št. 226515, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Celje.
gni-18113
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Dolinšek Blažka, Šmarska cesta 51, Velenje, diplomo - program naravoslovno matematična tehnologija, izdana 1985.
gne-18442
Dolinšek Milojka, Kuzmičeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazija
dr. Frana Miklošiča v Ljutomeru, izdano
leta 1970, izdano na ime Klemenčič Milojka. gnz-18550
Drašček Vojko, Količevo 51, Domžale,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnik šol - avtomehanski oddelek, izdano leta 1965.
gno-18361
El Mourahal Adnan, Vrtnarija 6/c, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1997.
gnp-18306
Fajfar Furlan Mojca, Visoko 118, Visoko, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj, izdano leta 1980. gnj-17987
Ficko Vlasta, Gradišče 14/a, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Poklicne kemijske
šole, izdano leta 1976. gni-18313
Fingust Miran, Cesta Andreja Bitenca
102, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano
leta 1980. gnc-18419
Gašperič Rozalija, Vošnjakova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, Poklicna
oblačilna šola, izdano leta 1972, izdano
na ime Šušteršič Rozalija. gnm-18484
Gorenc Mirko, Klemenčičeva 4, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu,
smer gradbeni tehnik. gnp-18106
Grabrijan Mitja, Albrehtova ulica 24,
Škofljica, spričevalo o končani OŠ Levstikove brigade Škofljica, izdano leta
1988/89. gnm-18234
Grad Barbara, Podgorica 123, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednjšolskega
centra za ekonomijo in telekomunikacije,
izdano leta 1998. gno-18007
Gruškovnjak Alenka, Gregorčičeva 2,
Jesenice, diplomo Poklicne tekstilne šole
Kranj, izdana v šolskem letu 1970/71 na
ime Sambolec Alenka. gnq-18105
Hip Marija, Čečovje 53, Ravne na Koroškem, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem - smer natakar.
gnf-17991
Horvat Tinka, Križna cesta 40, Hoče,
spričevalo 3. letnika Tretje gimnazije Maribor, izdano leta 1997. m-167
Hribovšek Marko, Knezdol 7, Trbovlje,
zaključno spričevalo. gnz-18475
Huskić Dunja, Efenkova 12, Velenje,
indeks, št. 23980110, izdala fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnd-18043
Ilijevec Darinka, Limbuška 12, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano v šolskem letu 1982/83.
m-178
Jenko Dominika, Trebinjska 2, Ljubljana, indeks, izdala Srednja pedagoška šola
v Ljubljani. gnc-18544
Jerkić Aleksandra, Ograje 54/A, Logatec, diplomo Gimnazije Poljane, izdana leta
1989. gnb-18295
Ješovnik Marija, Jurovska cesta 26, Lenart v Slov.goricah, spričevalo o končani
OŠ Lenart, izdano leta 1985. m-182
Jović Slobodan, Sokolska ulica 2, Višnja Gora, spričevalo 3. letnika Srednje ve-

terinarske šole, izdano leta 1993.
gne-18392
Karič Jasna, Gradnikova 18, Kanal, letno spričevalo 3. letnika Srednje kozmetične šole, poklic kozmetični tehnik, izdano
leta 1997. gny-18476
Kastelec Cvetka, Plešivica pri Žalni 21,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole, izdano leta 1983, izdano na
ime Koščak Cvetka. gny-17947
Kelbič Dominik, Poštna ulica 3/B, Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1993. gnh-18539
Kleiderman Karmen, Cesta 24. junija
76, Ljubljana, spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje ekonomske in gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1993 in 1997. gng-18290
Knez Jožef, Reboljeva ulica 15, Ljubljana, diplomo PTT srednješolski center, izdana leta 1989. gnq-18305
Kodre Jure, Krimska ulica 13, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Boris Kidrič v Celju, izdano leta
1982. gnk-18061
Kompož Jurkovič Tatjana, Ljubljanska
cesta 33, Celje, diplomo št. I/78, izdana
na ime Kompož Tatjana. gny-17997
Korpič Tomaž, Golnik 67, Golnik, obvestilo o uspehu za 1. letnik, izdano v šolskem letu 1995/96. gng-18465
Kovač Maja, Stantetova 18, Velenje, zaključno spričevalo, št. 13/1981, izdano
na ime Hercog Maja. gnq-18330
Kramberger Avgusta, Sp. Žerjavci 33,
Lenart v Slov.goricah, zaključno spričevalo
OŠ Lenart, izdano leta 1959. m-194
Kuhar Sabina, Ulica 25. maja 17, Ptuj,
spričevalo SŠC Ptuj - smer ekonomsko komercialni tehniki, izdano leta 1992.
gnu-18351
Kuhar Silva, Brestovica pri Komnu 78,
Komen, spričevalo TKŠ Rakičan, št. I/340,
izdano leta 1992. gny-18347
Kušar Petra, Pergerjeva 8, Ptuj, spričevalo Srednje ekonomske šole Ptuj, izdano
leta 1997. gne-17992
Lečnik Irena, Celovška cesta 83, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za prodajalce, izdano leta 1982, izdano na
ime Črtalič Irena. gnq-18555
Lesnik Miran, Stržovo 54, Mežica, spričevalo o končani OŠ Mežica, izdano leta
1994. gnw-18324
Majcen Danilo, Zidanškova 8, Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje elektro in računalniške šole Maribor. gnc-18119
Marsetič Mitja, Vegova ulica 8, Koper Capodistria,
spričevala
Gimnazije.
gne-18467
Mavec Roman, Golo 21/A, Ig, diplomo
Srednje šole tehničnih strok Litostroj.
gnw-18224
Medvedić Luka, Ulica Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, spričevalo 2. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 1997.
gnt-18052
Mlakar Viki, Stara Fužina 179, Bohinjsko
Jezero, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj, izdano leta 1994. gnz-18471
Možina Marjana, Gregorčičeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gni-18563
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Buđinski Srečko, Prešernova 6, Velenje, zavarovalno polico, št. 241772, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-18023
Glavan Brigita, Neubergerjeva 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 707515, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-18008
Grgić Mato, Sp. Škofije 168, Škofije,
zavarovalno
polico,
št.
777643.
gnt-18352
Komac Miloš, Pod brezami 40, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00253566, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-18055
Marovt Zmagoslav, Štepanjska cesta
2/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
579602, izdala zavarovalnica Tilia.
gng-18390
Pinosa Jožica, Cesta 30. avgusta 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0716895,
izdala zavarovalnica Tilia. gnp-18556
Podgoršek Borut, Zavrh 1, Dobrna, zavarovalno polico, št. 698972. gnn-18462
Škoflek Matjaž, Stara Ježica 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101277637,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnu-18530

Spričevala
Avšič Angela, Koseška cesta 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano na ime
Severkar Angela. gnr-18304
Belle Simona, Ulica Ivana Pengova 10,
Domžale, indeks, št. 21012865, izdala
FDV v Ljubljani. gnz-18421
Bešić Ksenija, Notranje Gorice 52, Notranje Gorice, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnp-18481
Breznik Dorotej, Vinarje 137, Oplotnica, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru. m-172
Breznik Renata, Vrtna ul. 9, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 1991. m-188
Bundalo Valerija, Ob železnici 33, Poljčane, zaključno spričevalo Srednje administrativne šole Maribor, izdano leta 1990.
m-180
Burgermeister Saša, Puconci 24, Puconci, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1997 in 1998. gns-18428
Colja Lovšin Branka, Ulica Gubčeve brigade 19, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Poljane, izdano leta 1974, izdano na ime Colja Branka. gnb-18370
Čahuk Katarina, Domanjševci 93, Križevci, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
47/1972 gimnazije Juša Kramarja Murska
Sobota. gnm-18334
Črešnar Emil, Tržaška cesta 66, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ljubljana Polje podružnična šola Zadobrova, izdano
leta 1982. gnx-18373
Dalanović Smilja, Zaplana 257, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1993. gnl-18485
Dobrinja Dorjan, Lopar 41, Marezige,
diplomo , izdana leta 1985. gnp-18356
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Mrvar Martina, Ulica 15. aprila 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Upravno administrativne šole v Ljubljani, št.
1/76, izdano leta 1976, izdano na ime
Bučar Martina. gnm-18309
Mrvič Anton, Gradiška ulica 34, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1994. gni-18092
Nedeljković Gordana, Ulica Molniške
čete 17, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
mentorskem tečaju, izdala Srednja turistično gostinska šola leta 1994. gnk-18386
Novak Tone, Viška cesta 53, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za oblačilno stroko, izdano leta 1959.
gni-18338
Okorn Bojana, Blato 22, Trebnje, spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1991.
gnq-18430
Oražem Tomaž, Šentvid pri Lukovici 21,
Lukovica, maturitetno spričevalo Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1982. gnr-17979
Part Urška, Podlog 11/A, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v Celju, izdano leta 1991,
izdano na ime Štefančič Urška. gnr-18404
Perinčič Mitja, Ulica Sergeja Mašera
6/A, Kobarid, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje gostinske in turistične v Izoli.
gng-18065
Peršoh Simona, Juršinci 19/a, Juršinci, indeks, št. 30007762, izdala Visoka
zdravstvena šola Maribor leto izdaje 1998.
m-200
Prevorčič Monika, Srednje 16/a, Bresternica, zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole, smer frizer, izdano v Mariboru v
šolskem letu 1987/88. m-198
Pribac Simon, Obala 118, Portorož Portorose, zaključni izpit, št. 77-95/96.
gns-18107
Pustovrh Igor, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja - smer reprofotografija, izdano leta 1982. gnw-18003
Puškar Ljiljana, Janka Puclja 9, Kranj,
spričevalo 3. letnika STOGŠ v Kranju,
smer tekstilnokemijski tehnik, izdano leta
1992, izdano na ime Alakovič Ljiljana.
gnh-18464
Resman Sonja, Brezje 8, Brezje, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
- babiška šola, izdano na ime Bernard Sonja. gno-18207
Sarić Milisavljević Cvetka, Golnik 62/a,
Golnik, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na ime Sarić Cvetka. gnd-18297
Seršen Zvezdana, Janževski vrh 21,
Podvelka, diplomo Srednje lesarske šole
Maribor, izdana leta 1991. m-170
Sivonjič Anđelko, Tomšičeva 10, Velenje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
rudarske šole. gnw-18074
Skerbiš Uroš, Lunačkova ulica 17, Trebnje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Josip Jurčič v Ivančni Gorici, izdano leta
1999. gnm-18184
Slovnik Bogdan, Podpeška cesta 5,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
Boris Kidrič, izdano leta 1982.
gnm-18259
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Starček Stanko, Ceste 20, Rogaška
Slatina, spričevalo o končani OŠ Rogatec,
izdano leta 1974. gnz-18346
Stričević Siniša, Veliko Mlačevo 28/a,
Grosuplje, spričevalo 2. letnika Permanentno izobraževalnega centra Cene Štupar,
poklic pek, izdano leta 1996. gnd-18418
Strnad Teo Pino, Ilirska ulica 8, Ljubljana, obvestili o uspehu Gimnazije Poljane,
izdani leta 1990 in 1991. gnn-18412
Suljanović Aldina, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 7. razreda
OŠ Vič, izdano leta 1993. gny-18372
Ščap Štefan, Ul. ob progi 53, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ Tišina,
izdano leta 1962. gnb-17995
Štrucl Biserka, Sodnice 4, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole v
Mariboru, izdano v šolskem letu 1982/83.
m-166
Štrukelc Štefan, Grletinec 83, Hum na
Sutli, Hrvaška, zaključno spričevalo PKMS
Štore, št. 469. gng-18015
Tacinger Barbara, Lesje 30, Majšperk,
izkaz OŠ Majšperk, št. mat. lista V/52.
gnh-17989
Tijan Sandra, Rozmanova 24/d, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu št.
2435/II - 24, izdano leta 1993. gnr-18358
Toplak Katja, Zajelše 6, Dol pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani, izdano leta 1999. gnj-18537
Toromanović Alen, Tomšičeva 4, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Trgovske
šole - smer prodajalec. gnl-18360
Turk Marija, Pot na Košace 11, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1978,
izdano na ime Lenarčič Marija. gnu-18401
Vidic Ana Anastazija, Šentjurij 15, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1996. gnu-18001
Vidovič Janez, Bukovci 143, Markovci,
zaključno spričevalo Poklicne strojno kovinarske šole Ptuj, smer orodjar, izdano v
šolskem letu 1982/83. gnp-18460
Vočanec Stiven, Dr. Ozvalda 15, Ormož,
srednješolsko
spričevalo.
gnn-17983
Vodeb Klarisa, Bernetičeva 6, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gostinske in turistične šole v Izoli. gns-18353
Volavšek Filip, Kozje 100, Kozje, šolsko spričevalo. gnu-18526
Vrdoljak Tihomir, Na gmajni 7, Škofja
vas, indeks, št. 098756, izdala Pravna fakulteta. m-176
Vujić Marko, Streliška ulica 36, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1984. gnm-18559
Zagorc Ivanka, Dolenji Maharovec 36,
Šentjernej, spričevalo 1. letnika Poklicne
administrativne šole Novo mesto, izdano
leta 1979. gnm-17959
Žagar Marko, Stara Fužina 90, Bohinjsko Jezero, potrdilo o zaključnem izpitu,
izdano leta 1979. gnd-18118
Židan Tjaša, Ljubljanska cesta 59, Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1993 in 1994. gns-18203
Žuna Dejan, Majde Vrhovnikove 12, Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola
v Ljubljani. gni-18063

Županec Bernarda, Gradišče na Kozjaku 2, Ožbalt, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1991/92 in 1992/93. m-169

Ostali preklici
Albreht Irma, Tržaška 25, Logatec, pobotnico Z-3, št. 177178. gng-17990
Avtohiša Real d.d., Vodovodna 93, Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
avtomobila Renault megane RT 1,4+K, št.
šasije VF1BA0W0520630595, carinjeno
29. 6. 1999 po ECL 6133. gnv-18125
Avtohiša Real d.d., Vodovodna 93, Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
avtomobila Renault megane classic RT
16+K, št. šasije VF1LA040520321371,
carinjeno 26. 5. 1999 po ECL 4868.
gnu-18126
AVTOIMPEX d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1091822.
gnt-18327
Belovič Helena, Brilejeva 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 5706, izdala FDV
v Ljubljani. gnn-18487
Bernhard Špela, Povšetova 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37307,
izdal LPP. gnf-18541
Bogadi Jure, Na zelenici 3, Celje, delovno knjižico. gnq-18505
Bojić Miroslav, Podmilščakova 51, Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. 618684.
gns-18478
Borštnik Vincencij, Rakitna 24, Preserje, delovno knjižico. gnz-18246
Bračevac Filip, Ob dolenjski železnici
162, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22241, izdal LPP. gnn-18558
Bradeško Franc, Mariborska 48, Orehova vas, delovno knjižico, ser. št.
624127, reg. št. 898/60 izdana v Ljubljani. m-196
Bukšek Stanka, Ul. Kozjanskega odreda 7, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št. 20980040, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnt-18202
Bulajić Nikola, Sončna pot, Velenje, študentsko izkaznico, št. 81505168. m-192
Butara Andreja, Leščevje 13, Ivančna
Gorica, delovno knjižico. gnp-18206
Cvelbar Matjaž, Kotarjeva cesta 6, Šentjernej, dijaško mesečno vozovnico, št.
4205, izdal LPP. gng-18540
Čorković Ivo, Kovaška 1, Tržič, potrdilo
SŠ za gostinstvo in turizem v Ljubljani smer natakar. gnx-18348
Čurko Marija, Česnikova 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39227.
gno-18182
Dobrinja Dorjan, Lopar 41, Marezige,
potrdilo o opravljenem pripravniškem izpitu. gno-18357
Dolinar Marko, Pipanova pot 26, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-18062
Drenik Katarina, Pot na Črnile 5/A, Leskovec pri Krškem, dijaško mesečno vozovnico, št. 32267, izdal LPP. gns-18553
Ferme Polonca, Limovce 3, Trojane, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola. gnz-18096
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Elan GT 080/81, izdan na ime Metelko
Boris, Kristina, Reška 5, Ljubljana.
gnf-18216
Krupič Sanela, Koroška 7, Tržič, vozno
karto, št. na relaciji Tržič - Kranj.
gnp-17981
Kubat Esad, Na otoku 5, Celje, delovno knjižico. gnn-18133
Kunej Janez s.p., Pecelj 3, Buče, overjeno
kopijo
licence
št.
2891/1606-LM64/1997 za vozilo Mercedes-benz 1733 SR 6P, reg. oznaka CE
67-94V. gnt-17952
Kušar Petra, Pergerjeva 8, Ptuj, delovno knjižico, reg. št. 55291, izdana leta
1999. gnc-17994
Lavrič Ana, Ilirska 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 24226, izdal LPP.
gny-18047
Lipovac Dalibor, Žaucerjeva 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2898. gny-18097
Lisjak Bojan, Cankarjev drevored 16/a,
Izola - Isola, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-16/6-90.
gnl-18335
Lokar Franc, Potrčeva ulica 16, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-18233
Lukan Maja, Rožna ulica 10, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 20970152, izdala Pravna fakulteta. gnj-18112
Mavri Marino, Partizanska cesta 41, Dol
pri
Hrastniku,
delovno
knjižico.
gnw-18349
Meško Gojmir, Gimnazijska cesta 32,
Trbovlje, potrdilo o opravljenem preiskusu
znanja, št. 0213-3298/99, izdala Uprava
za pomorstvo RS Koper. gnw-18378
Miklavc Alja, Cesta IV/25, Velenje, dijaško mesečno vozovnico, št. 3459.
gnj-18316
Mokorel Primož, Tugomerjeva 47, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71940442, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnp-18506
Morčič Tea, Vojkova cesta 87, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24928,
izdal LPP. gne-18542
Mrak Tanja, Alpska c. 6, Lesce, dijaško
mesečno vozovnico, št. 13732, izdal LPP.
gnl-17985
Muhič Jože s. p., Jurna vas 12, Novo
mesto,
licenco,
št.
003704/4457-ZR48/1997 z dne 2. 12.
1997 za vozilo NM 59—58K in vozilo NM
66-90M. gnr-18308
Nardin Bojan, Stjenkova 43, Šempeter
pri Gorici, delovno knjižico. gng-18140
Novak Polja, Vrhovčeva 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18921012, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnr-18254
Novak Tone, Viška cesta 53, Ljubljana,
učno pogodbo za vajenca. gnl-18339
Omanovič Nermin, Cesta 30. avgusta
5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 9007. gnh-18164
Osolnik Jernej, Puhova 11, Ljubljana,
vozno karto, št. 91 - 100 % popust, izdal
LPP. gne-18492
Pintarič Andreja, Zamušani 76, Ptuj, dijaško mesečno vozovnico, št. 34509.
gnb-18420
Plavšič Snežana, Trg svobode 25, Tržič, mesečno vozovnico na relaciji Tržič -

Kranj za mesec februar, izdal Integral.
gnd-18468
Plut Jožef, V Češnjico 13, Ljubljana-Dobrunje, vozno karto, št. 56 - invalidska,
izdal LPP. gnj-18391
Podlesnik Jože, Kozji vrh 82, Radlje ob
Dravi, delovno knjižico, reg. št. 1728, izdana 18. 10. 1963 pri SO Radlje.
gnz-18071
Podobnik Veronika, Pšata 48, Dol pri
Ljubljani, prometno dovoljenje. gnc-18469
Polić Azra, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16851, izdal LPP. gny-18022
Porsche Ljubljana, Bravničarjeva 5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1148553 za AUDI
Roadster,
št.
šasije
TRUZZZ8NZY1024301, leto izdelave 1999,
moč v kw 165, masa praznega vozila
1225, izdano 11. 10. 1999. gnr-18104
Prešljič Gorazd, Obrežna 91/b, Maribor, dvojnik delovne knjige št. 7969, izdana leta 1995 v Mariboru. m-197
Prodan Niko, Ronkova 10/b, Celje, študentsko izkaznico, št. 19931651.
gnx-18323
Ranđelović Zlatan, Brilejeva ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-18409
Rebula Anton, C. Danile Kumarjeve 41,
Sežana, delovno knjižico. gnx-18423
Reja Vojko, Ob vratih 10, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnp-18331
Repolusk Anja, Prečna 103, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 19325369,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-18383
Robič Anita, Meža 155/A, Dravograd,
delovno knjižico, št. 12449. gnz-18396
Rožman Majda, Jelovškova ulica 8, Mengeš, potrdilo o opravljenem kletarskem
izpitu, izdala Srednja gostinska šola v Ljubljani, leta 1983. gnd-18493
Rus Vida, Dob 14, Šentvid pri Stični,
delovno knjižico, reg. št. 7198, ser. št.
920912. m-184
Sinčič Kristina, Plemljeva ulica 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17399, izdal LPP. gnz-18371
Skok Mitja, Levarjeva ulica 87/A, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-18289
Skušek Nataša, Rožna dolina c. II/12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39003, izdal LPP. gny-18122
Šamu Josip, Nove Loke 5, Mozirje, overjeno kopijo licence za vozilo FAP SANOS
S
415
VO
(CE
S7-329),
št.
004804/9882-zr 45/1988 z dne 22. 12.
1977. gnu-18026
Štotl Jana, Juša Kramarja 3, Murska
Sobota,
študentsko
izkaznico,
št.
31950324, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnk-18415
Štritof Anže, Tominškova ulica 11, Ljubljana-Črnuče, dijaško mesečno vozovnico, št. 12194. gnj-18237
Štukovnik Vita, Tomšičeva 22, Maribor,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30787, izdal LPP. gnk-18561
Šuligoj Tomi, Senčna pot 89, Portorož
- Portorose, delovno knjižico. gnq-17980
Uhan Aleksandra, Rozmanova ulica
32/a, Novo mesto, preklic indeksa Naravoslovno tehnične fakultete v Ljubljani, objavljen v Ur. l. RS, št. 67/98. gnj-18287
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Fürst d.o.o., Cesta v Log 19, Bistrica ob
Dravi, licenco št. 640 za vozili z reg. oznako
MB 29-54A in MB 67-71K. gnw-18082
Gojković Suzana, Polje, C. VIIO/2, Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico,
št. 9194. gnj-18037
Gorza Jožef, Vučja Gomila 127, Fokovci, delovno knjižico, reg. št. 22849, ser.
št. 160310, izdana 3. 10. 1999 v Murski
Soboti. gnf-18466
Grahovac Saša, Milčinskega ulica 5,
Celje, dijaško mesečno vozovnico, št.
25131. gno-18032
Gruškovnjak Alenka, Gregorčičeva 2,
Jesenice, delovno knjižico. gnw-18299
Guštin Matej, Pot na Rakovo jelšo 28,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
32801. gno-18257
Heberle Žiga, Ul. ob gozdu 9, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 9651,
izdal LPP. gnr-18004
Hedžet Nada, Kodričeva 10, Maribor,
delovno knjižico. m-183
Homar Jernej, Ob potoku 8, Slovenska
Bistrica, dijaško mesečno vozovnico, št.
36848, izdal LPP. gnt-18127
Horvat Mojca, Pot na Fužine 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
32819. gne-18292
Hosnar Lidija, Pameče 232, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnt-17977
Janežič Maja, Preglov trg 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19761941, izdala Ekonomska fakulteta. gng-18115
Jazbec Roman, Idrsko 7/a, Kobarid,
delovno knjižico, izdala UE Koper.
gnb-18470
Jazbec Simona, Planina 2, Planina pri
Sevnici,
študentsko
izkaznico,
št.
27003977, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnr-18354
JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d., Ilardek
44 c, Ormož, potrdilo za registracijo uvoženega vozila , carinjeno po ECL 304 z dne
18. 1. 2000, za vozilo Renault Megane RXE
1.6 16v, št. šasije VF1BA04B521779704.
gne-18217
Jesenek Renata, Vrhloga 17/a, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
81489176. m-191
Jezernik Andreja, Sokolska 3/a, Škofja
vas, delovno knjižico. gnl-18014
Jezernik Vinko, Preglov trg 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7995,
izdal LPP. gnh-18414
Kermelj Igor, Radohova vas 10, Šentvid pri Stični, delovno knjižico. gnz-17996
Kopavnik Tatjana, Rateče 29, Rateče-Planica, študentsko izkaznico, št.
19343386, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gni-18488
Kosmač Sonja, Pot Draga Jakopiča 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-18495
Kotnik Andreja, Tolsti vrh 103, Ravne
na Koroškem, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A št. šasije
ZFA17600000195189, osebni avto Fiat
Punto 55 S. gnm-18284
Kovač Drago, Ulica Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, delovno knjižico. gnw-18424
Kozlevčar Luka, Smrtnikova 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12868.
gnn-18108
Kragelj Emil, Vezna 22, Orehova vas,
vpisni list za čoln, št. 02/03-1407/82, tip
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Uplaznik Marko, Reška cesta 73, Prebold, študentsko izkaznico, št. 28010067,
izdala fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gni-18538
Vajs Brigita, Iljaševci 23, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, št. 352/86,
izdala UE Ljutomer. gnc-17998
Vidic Silvester, Šolska 5, Preddvor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6830/96. gnj-18116
Vidic Silvester, Šolska 5, Preddvor, vpisni
list za čoln, št. 01-03-570-1993. gne-18117
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Vodopivec Drago, Cesta II. grupe odredov 58, Ljubljana, delovno knjižico.
gnh-18543
Vrabič Urška, Tolsti vrh 119, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št. 5258,
izdala NTF - oddelek za tekstilstvo. gni-18238
Zabukovec Danilo, Litijska cesta
103/A, Ljubljana, vozno karto, št. 226 s
100% popustom s spremljevalcem, izdal
LPP. gnx-18248
Zajec Viljem, Savska 2, Lesce, delovno
knjižico. gnm-17984

Zajmi Rasim, Kandijska c. 26, Novo mesto, delovno knjižico, ser. št. 0308612,
izdala UE Novo mesto. gns-17978
Zaman Martin, Pot na Bistriško planoto
44, Tržič, vozno karto na relaciji Bistrica Kranj. gne-18342
Zemljič Roman, Ul. Lackove čete 5/a,
Ptuj, delovno knjižico, reg. št. 43319, izdana leta 1986 na Ptuju. gnd-18218
Zorman Renata, Trobje 49, Slovenj Gradec, dijaško mesečno vozovnico, št. 3616,
izdal LPP. gnj-18262
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