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Register
političnih organizacij
Št. 0302-18/01-028/22-2000 Ob-29450
Politična stranka SLS + SKD Slovenska
ljudska stranka, je z vlogo z dne 4. maja
2000 registrskemu organu podala zahtevo za
vpis v register političnih strank, zaradi združitve dveh političnih strank, Slovenske ljudske
stranke in Slovenskih krščanskih demokratov, na združitvenem kongresu dne 15. aprila
2000 v Ljubljani, v novo stranko.Vlogi je priložila izvleček zapisnika izrednega kongresa Slovenskih krščanskih demokratov z dne 14. aprila 2000 v Mariboru, izvleček zapisnika izrednega kongresa Slovenske ljudske stranke z
dne 14. aprila 2000 v Krškem, sporazum o
združitvi obeh strank, zapisnik združitvenega
kongresa ter statut in program nove stranke.
Št. 0302-18/01-028/22-2000 Ob-29451
Iz registra političnih strank se izbriše politična stranka Slovenski krščanski demokrati, s kratico imena SKD in sedežem v
Ljubljani, Beethovnova 4, vpisana pod zaporedno številko 3, zaradi združitve s politično stranko Slovensko ljudsko stranko v
novo politično stranko SLS + SKD Slovensko ljudsko stranko.
Št. 0302-18/01-028/22-2000 Ob-29452
Iz registra političnih strank se izbriše politična stranka Slovenska ljudska stranka, s
kratico imena SLS in sedežem v Ljubljani,
Zarnikova 3, vpisana pod zaporedno številko
2, zaradi združitve s politično stranko Slovenski krščanski demokrati v novo politično stranko SLS + SKD Slovensko ljudsko stranko.

Sodni register
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
LJUBLJANA
Srg 3853/2000
Rg-6075
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog ustanovitelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
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sodnega registra družbe GEBI, d.o.o., specializirano investicijsko podjetje za poslovanje pod pogoji zastavljalnice, Ljubljana, Tavčarjeva 6, objavlja sklep:
GEBI, d.o.o., specializirano investicijsko podjetje za poslovanje pod pogoji
zastavljalnice, Ljubljana, Tavčarjeva 6,
reg. št. vl. 1/29731/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 11. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je SICURAINVEST TRUST,
finančna korporacija, delniška družba, Ljubljana, Gosposvetska 10, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2000

MARIBOR
Srg 1462/2000
Rg-60
Družba GL TRADE, družba za finance,
trgovino in storitve, d.o.o., Partizanska
cesta 3–5, Maribor, reg. št. vl.
1/9536-00, katere družbenik je Henkel Slovenija, d.o.o., Industrijska 23, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 15. 2.
2000 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Henkel Slovenija, d.o.o.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2000
Srg 1463/2000
Rg-61
Družba ZIMCOM, družba za finance,
trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 3–5, reg. št. vl.
1/9611-00, katere družbenik je Henkel Slovenija, d.o.o., Industrijska 23, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 15. 2.
2000 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Henkel Slovenija, d.o.o.

Leto X

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2000

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 121-02-194/93-010
Ob-29444
SIDS – Sindikat igralniških delavcev
Slovenije, se poleg poklica, določenega z
odločbo
tukajšnjega
ministrstva
št.
121-02/93 z dne 11. 2. 1994, določi kot
reprezentativni sindikat v dejavnosti prirejanja iger na srečo.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 104-03-004/2000-002
Ob-29445
1. Pravila Sindikata obrtnih delavcev
Dolenjske in Bele krajine, se hranijo pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 149 z dne 23. 5. 2000
Št. 024-2/00
Ob-29447
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – SVIZ, sindikata zavoda Osnovne šole Železniki, in zapisnik zbora članov sindikata zavoda Osnovne šole Železniki, sta v hrambi pri Upravni
enoti Škofja Loka.
Pravila in zapisnik sta vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 71.
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – SVIZ, sindikata zavoda Osnovne šole Železniki je dodeljena matična
številka Statističnega urada Republike Slovenije – 1132938.
Št. 025-1/00
Ob-29449
Upravna enota Piran prejme v hrambo
statut SVIZ Slovenije.
Pravila iz prve točke te odločbe so vpisana v register evidence, ki se vodi pri temu
organu pod zap. št. 25, datum vpisa: 8. 5.
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2000, ime in kratica sindikata: Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
– SVIZ, sedež sindikata: Vrtec Morje Lucija,
Fazanska 3, Portorož.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 14/98
S-29185
To sodišče objavlja v stečajnem postopku pod opr. št. St 14/98 sklep z dne 1. 6.
2000:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Impulse, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 36, Žalec –
v stečaju, se zaključi, saj premoženje, ki je
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka oziroma je neznatne vrednosti (člen 99/II ZPPSL).
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Impulse, d.o.o.,
Žalec, Šlandrov trg 36, Žalec – stečaju, iz
sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2000
St 59/2000
S-29186
To sodišče je s sklepom St 59/2000 z
dne 1. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tekstil – Angora, proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Cesta na
Brdo 47, matična številka: 5435129, šifra
dejavnosti: 17.720.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se
poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 9.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1.
6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2000
St 108/2000
S-29187
To sodišče je s sklepom z dne 31. 5.
2000 pod opr. št. St 108/2000 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Sitograf, Podjetje za trgovino, proizvod-
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njo in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Šmartno 35, matična številka:
5331030, šifra dejavnost: 51.700.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (31. 5. 2000).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Mojca Breznik, odvetnica iz
Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Radeče Papir, d.d., Radeče, Njivice 7,
– Darmex, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 5,
– Grafika Soča, d.d., Nova Gorica, Sedejeva 4,
– Aero Copy, d.d., Celje, Ipavčeva 23a,
– ZIR, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 31. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2000
St 1/2000
S-29188
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
1/2000 dne 31. 5. 2000 v stečajnem postopku nad dolžnikom Kemcell, Podjetje
za trgovino, storitve in inženiring, d.o.o.,
Tacenska 77, Ljubljana, stečajni postopek zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi. O pritožbi, ki
se vloži pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
odloča Višje sodišče v Ljubljani. Pritožba ne
zadrži izvršitve sklepa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2000
St 13/2000-13
S-29189
V stečajni zadevi dolžnika DALI, Podjetje za trženje in proizvodnjo Radenci,
d.o.o., Boračeva 35/b, bo narok za preizkus upniških terjatev dne 10. 7. 2000 ob
13.30 in ne dne 3. 7. 2000 ob 13. uri kot
je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št.33
z dne 14. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2000

St 90/99-10
S-29190
To sodišče v Ljubljani, je s sklepom St
90/99 dne 30. 5. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Thermik, Inženiring in trgovina, d.o.o., Cankarjevo nabrežje 27, Ljubljana, matična številka
5463548.
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 se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 9. 2000 ob 9.30, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000
St 21/99-80
S-29191
Poravnalni senat tega sodišča je s sklepom, ki je postal pravnomočen dne 20.4.
2000 potrdil prisilno poravnavo dolžnika
Kartonaža, Grafično in embalažno podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 1,
Murska Sobota.
Terjatve upnikov so razvrščene v štiri razrede, in sicer v razred A, B, C in D.
V razredu A so razvrščene terjatve iz naslova obveznosti do strateških dobaviteljev
in dolgoročnega kredita dobaviteljev. Terjatve teh upnikov bodo poplačane v višini
100% njihove vrednosti povečana za 0,5%
(T + 0,5%), plačane pa bodo v roku petih let
od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
V razredu B so razvrščene terjatve iz naslova obveznosti iz kratkoročnih bančnih
kreditov in zavarovalnih premij. Terjatve teh
upnikov bodo poplačane v višini 60% njihove vrednosti povečane za 0,5% (T + 0,5%),
plačane pa bodo v roku treh let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
V razredu C so razvrščene terjatve iz
naslova obveznosti do drugih dobaviteljev,
državnih inštitucij in delavcev iz odpravnin
ob odhodu. Terjatve teh upnikov bodo poplačane v višini 20% njihove vrednosti povečane za 0,5% (T + 0,5%), plačane pa bodo
v roku enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
V razredu D so razvrščene terjatve upnikov, katerih položaj se tudi po potrditvi prisilne poravnave ne bo spremenil. Terjatve
teh upnikov bodo poplačane v višini 100%
njihove vrednosti.
Seznam upnikov iz posameznega razreda, katerih terjatve niso bile prerekane, z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo plačilo je
priložen k sklepu in je sestavni del izreka
sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2000
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St 97/2000
S-29192
To sodišče je s sklepom St 97/2000
dne 1. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ART Trade International,
d.o.o., Ljubljana, Hranilniška 7a, matična
številka 5407664, šifra dejavnosti 52.120.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se
poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2000
St 42/2000
S-29193
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
42/2000 z dne 29. 5. 2000 stečajni postopek nad dolžnikom NICO – Elektro,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 73, zaključilo.
Narok za preizkus terjatev, razpisan za
dne 12. 9. 2000 ob 10.30 v sobi 352 se
prekliče.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000
St 22/2000-14
S-29194
Z dnem 31. 5. 2000 se začne postopek
prisilne poravnave dolžnika Gidgrad –
Družba za gradbeništvo, instalacije, inženiring in druge poslovne storitve, d.d.,
Partizanska 93, Lendava.
Predlagatelju se nalaga, da na žiro račun
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, št.
51900-695-45335
sklic.
št.
0501-0011-222000 položi predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT v
roku 30 dni.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. K vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 5% tolarske vrednosti od zneska prijavljene terjatve, vendar največ do vrednosti
2000 točk. Ne plača se taksa za prijavo
terjatve delavcev iz drugega odstavka 160.
člena ZPPSL.
Upniki lahko z obrazločeno pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Jože Flegar univ. dipl. ek., iz Boračeve
št. 50.

Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 31. 5. 2000 nabije na oglasno
desko sodišča.
Imenuje se 7-članski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
– Marles hiše Maribor, d.o.o., Limbuška
cesta 2, 2341 Limbuš,
– Krekova banka, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Maribor,
– Merkur – Trgovina in storitve, d.d., Naklo,
– Pomurska banka, d.d., Murska Sobota, Bančna skupina Nove ljubljanske banke,
– Veletrgovina Potrošnik Murska Sobota,
– Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska
7 in
– Jurovič Rudolf, predsednik IO ZSSS
pri dolžniku, delavski zaupnik.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2000
St 25/90
S-29195
To sodišče je v stečajnem postopku nad
LES, d.d., Ljubljana, Grubarjevo nabrežje 6 – v stečaju s sklepom pod opr. št. St
25/90 z dne 21. 4. 2000 odstavilo stečajnega upravitelja Marjana Coljo in imenovalo
novega stečajnega upravitelja Braneta Obala iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2000
St 5/2000
S-29196
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Gradbeno podjetje Ptuj, d.o.o.,
Osojnikova c. 9, Ptuj, ki bo dne 27. junija
ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča soba 20/I v času uradnih ur,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi popoldne od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 31. 5. 2000
St 7/99-181
S-29197
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 7/99 sklep z dne 31. 5.
2000:
III. narok za preizkus terjatev nad dolžnikom Hmezad Kmetijstvo, d.d., Žalec, Vrečerjeva 8, Žalec – v stečaju, opr. št.St
7/99, bo dne 5. julija 2000 ob 12.30 v
sobi št. 106 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2000
St 31/2000
S-29198
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 31/2000 sklep z dne 30. 5.
2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Železarna Štore – vzdrževanje,
d.o.o., Železarska 3, Štore.
Odslej se firma dolžnika glasi: Železarna
Štore – vzdrževanje, d.o.o., Železarska 3,
Štore – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Kos
Tomaž, univ. dipl. ek., Spodnje Gorče 8,
Braslovče.
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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.
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 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. septembra 2000 ob 14. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 30. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2000
St 2/2000
S-29199
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/2000 sklep z dne 31. 5. 2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Hmezad Inženiring, d.o.o., Aškerčeva 4, Žalec.
Odslej se firma dolžnika glasi: Hmezad
Inženiring, d.o.o., Aškerčeva 4, Žalec – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Satler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.
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.
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.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 4.
oktobra 2000 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 31. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2000
St 5/2000
S-29200
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Labod Zala konfekcija, d.o.o., Idrija, Vojkova 8/a, dne 31. 5.
2000 sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Labod Zala konfekcija,
d.o.o., Idrija, Vojkova 8/a, ki se takoj zaključi.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s
stečajem.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 2000
St 106/2000
S-29201
To sodišče je s sklepom St 106/2000
dne 29. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ECOQUEEN, d.o.o., Ljubljana, Ob železnici 18, matična številka
1254634.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Velena Lokar-Škerget, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000
St 93/2000-14
S-29202
To sodišče je s sklepom St 93/2000
dne 29. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom DONAT, Trgovska družba,
d.o.o., Puterlejeva 12, Ljubljana, matična številka 5387426, šifra dejavnosti
11002.
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 se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se
poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
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obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 9. 2000 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000
St 125/2000
S-29203
To sodišče je s sklepom St 125/2000
dne 30. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Arreda, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Rimska 16, Ljubljana, matična številka 5879299, šifra dejavnosti 52.440.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Bukovac iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000

čajni postopek nad dolžnikom Tekstil predilnica, d.o.o., Medvode, Barletova 4.
Po pravnomočnosti se stečajni dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000
St 81/2000
S-29206
To sodišče je s sklepom opr. št. St
81/2000 z dne 24. 5. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Urko, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, svetovanje in
zastopstvo tujih firm, d.o.o., Perovo 27,
Kamnik, matična št. 5366933, šifra dejavnosti 24.510 ter hkrati odločilo, da se ta
postopek takoj zaključi in da se dolžnik po
pravnomočnosti sklepa o zaključku postopka izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000
St 9/2000
S-29207
To sodišče je s sklepom opr. št. St
9/2000 dne 17. 5. 2000 v stečajnem postopku nad dolžnikom Dobrina Trgovina
na debelo in drobno in storitve v blagovnem prometu, d.o.o., Tugomerjeva 2,
Ljubljana, matična št. 5312787, šifra dejavnosti 50101 in se stečajni postopek takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2000

St 134/2000
S-29204
To sodišče je s sklepom St 134/2000
dne 30. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom GZ Pisarna, administrativni servis, d.o.o., Tavčarjeva 4, Ljubljana,
matična številka 5149274, šifra dejavnosti
74.833.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 9.45, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2000

St 122/2000
S-29208
To sodišče je s sklepom St 122/2000
dne 29. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Induplati Camping, Industrija platnenih izdelkov, d.o.o., Domžale, Kamniška c. 24, matična številka:
5838886, šifra dejavnosti: 11002.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Velena Lokar-Škerget, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000

St 159/93
S-29205
To sodišče je s sklepom opr. št. St
159/93 z dne 29. 5. 2000 zaključilo ste-

St 1/2000
S-29209
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom ROŽLE, d.o.o., Podjetje za proizvod-
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njo, trgovino in storitve, Loška 13, Maribor – v stečaju se v skladu s členom 99/II
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2000
St 73/99
S-29210
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Alusistem proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Bistriška 81,
Poljčane dne 28. 6. 2000 ob 11. uri v sobi
330 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na Okrožnem sodišču v Mariboru, Sodna ul. 15, soba 217, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2000
St 43/99
S-29453
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Greinitz, d.o.o., Maribor, Tomšičeva
27, Maribor – v stečaju se v skladu s
členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2000
St 12/95-660
S-29454
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom IKOS, industrija kovinske opreme in strojev, Kranj, d.o.o. – v
stečaju, Savska cesta 22, Kranj, bo dne
14. 7. 2000 ob 9. uri v sobi 014/klet tega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve v stečajni pisarni tega sodišča,
soba št. 6/pritličje, v času uradnih ur, ob
ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do
12. ure, ob sredah tudi popoldne od 13. do
15. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 6. 2000
St 51/2000
S-29455
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot predsednik senata in sodnici mag. Olga Beranič
in Biserka Drobnjak-Huttl, kot članici senata, v stečajnem postopku Šumak, d.o.o.,
Maribor – v stečaju, na seji senata dne 1. 6.
2000, sklenilo:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Šumak, Podjetje za trgovino, turizem, posredovanje in inženiring, d.o.o.,
Ruška ul. 3, 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 objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2000
St 44/2000-25
S-29456
To sodišče je dne 1. 6. 2000 s sklepom opr. št. St 44/2000 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom M.P.P.
Inženiring, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184.
Matična številka dolžnika je 5939607, šifra njegove dejavnosti pa 74.204. Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
tej objavi prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena mag. Irena Lesjak, dipl. ek., zaposlena v Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
2. TAM Inženiring in vzdrževanje, d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Ptujska cesta 184,
3. M.P.P. Tehnične službe, d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184,
4. Merkur Trgovina in storitve, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7,
5. M.P.P. Tehnološka oprema, d.o.o.,
Maribor, Ptujska cesta 184,
6. Unior Kovaška industrija, d.d., Zreče,
Kovaška 10,
7. predstavnik sveta delavcev Jože
Špes, Lovrenc na Pohorju, Kovaška c. 61.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 1. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2000
St 34/96
S-29457
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Jeklotehna, d.d., Maribor – v stečaju, ki bo dne
19. 7. 2000 bo 10. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2000
St 16/97-249
S-29458
2. narok za preizkus upniških terjatev v
stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika
Panonka Kmetijska zadruga, z.o.o., Kocljeva ulica 16, Murska Sobota – v stečaju, bo dne 3. 7. 2000 ob 9.30, v sobi št. 12
pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 6. 2000
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St 67/2000
S-29460
To sodišče je s sklepom St 67/2000
dne 1. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Consum-Trade, d.o.o.,
Gosposvetska 8/I, Ljubljana, matična številka: 5620961, šifra dejavnosti: 11.002
ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000
St 58/2000-13
S-29461
To sodišče je s sklepom St 58/2000
dne 1. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ROISS Podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo, transport in poslovni inženiring, d.o.o., Cesta v kostanj
5, Ljubljana, matična številka 5554519,
šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Željko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča 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 13. 9. 2000 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2000
St 82/99-30
S-29462
To sodišče je s sklepom St 82799 dne 2.
6. 2000 zaradi umika predloga za začetek
postopka prisilne poravnave nad dolžnikom
Plutal, d.d., Ljubljana, postopek ustavilo in
preklicalo narok za prisilno poravnavo določen za dne 21. 6. 2000 ter z istim sklepom
začelo stečajni postopek nad dolžnikom Plutal, Industrija zapiralne embalaže, d.d.,
Cesta v Gorice 8, Ljubljana, matična številka 5036135, šifra dejavnosti 28.720.
Dosedanji upravitelj prisilne poravnave
Brane Gorše nadaljuje delo kot stečajni
upravitelj.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča 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.
Terjatve, ki so jih upniki prijavili v postopku prisilne poravnave, štejejo za prijavljene
tudi v stečajnem postopku. Upniki lahko te
terjatve ponovno prijavijo v celoti ali deloma
v roku iz zgornjega odstavka te objave.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 10. 2000 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 6.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000
St 71/97
S-29463
To sodišče je s sklepom opr. št. St
71/97 z dne 9. 5. 2000 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo v stečaju med dolžnikom
Mizarstvo IG, d.o.o. – v stečaju, Ig 183,
Ig pri Ljubljani in njegovimi upniki z naslednjo vsebino:
Ugotovljene terjatve upnikov razreda E in
razreda D, ki se ne vplačujejo kot stvarni vložek (konverzija), to je terjatve po stanju na dan
6. 10. 1999 (glavnica in obresti do 6. 10.
1999), izplača dolžnik v višini 50% v roku
dveh let od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave, skupaj z obrestmi po temeljni obrestni meri (TOM) za čas od 6. 10.
1999 do pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave, od tedaj dalje do plačila pa
po obrestni meri TOM + 0,5% (letno) s tem,
da se plačilo izvrši najkasneje na zadnji dan
navedenega roka (priloga št. 2 sklepa).
Ugotovi se:
– da so upniki Nova Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana in upniki (bivši delavci dolžnika), navedeni v seznamu (priloga št. 3), ki je
sestavni del sklepa, s pogodbo o odplačni
cesiji odstopili terjatve, prijavljene v stečajnem
postopku, družbi Seaway, d.o.o., Pot na Lisice 2, Bled, ki je vstopila v postopek prisilne
poravnave namesto navedenih upnikov;
– da je upnik Nova Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana, na družbo Seaway, d.o.o.,
Pot na Lisice 2, Bled, pogodbeno prenesel
tudi zastavno pravico na nepremičninah, vpisanih v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Ljubljani pri vl. št. 1810, k.o. Ig, Seaway,
d.o.o., pa se je ločitveni pravici odpovedal.
Ugotovi se, da je skupščina dolžnika pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava v stečaju pravnomočno potrjena, dne
3. 2. 2000 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 46,144.118 SIT z vplačilom stvarnega vložka novega družbenika:
Seaway, d.o.o., Pot na Lisice 2, Bled, ki
stvarni vložek vplača z odstopom svojih terjatev.
Zaradi izpolnitve obveznosti do upnika,
ki je pristal na vplačilo stvarnega vložka s
prenosom terjatve na dolžnika (razred C), je
dolžnik dolžan opraviti dejanja, potrebna za
vpis sklepa o spremembi osnovnega kapitala v sodni register. Višina upnikove terjatve
in deležev v osnovnem kapitalu dolžnika, ki
ga upnik s konverzijo pridobi, sta razvidna iz
priloge št. 4, ki je sestavni del sklepa.
Ta prisilna poravnava nima pravnega
učinka na terjatve upnikov (delavcev dolžnika), ki se na podlagi drugega odstavka 160.
člena ZPPSL poravnavajo kot stroški postopka – privilegirane terjatve delavcev (razred B). Seznam teh upnikov je razviden iz
priloge št. 1 pod oznako: razed B, ki je
sestavni del sklepa.
V sklepu o potrditvi prisilne poravnave je
sodišče hkrati odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom ustavi.
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Prisilna poravnava v stečaju je bila sprejeta in potrjena na naroku dne 9. 5. 2000.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 26. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2000
St 114/2000-12
S-29464
To sodišče je s sklepom St 114/2000
dne 1. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ribarnica Barba, d.o.o.,
Šlandrova 17, Moravče, matična številka
5672635, šifra dejavnosti 52.230.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Željko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča 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 dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 9. 2000 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1.
6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2000
St 73/96
S-29588
To sodišče razpisuje narok za preizkus
terjatev in obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad KNAPI,
d.o.o., Novi dom 26, Trbovlje – v stečaju
za dne 14. 7. 2000 ob 12. uri v sobi 368/III
tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2000

Razpisi
delovnih mest
Ob-29231
Kozorog, podjetje za gojitev divjadi, p.o.,
Kamnik, Pot na Poljane 1, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
– visoka izobrazba biotehniške smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Zaželjene so delovne izkušnje s področja lovstva.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Kozorog Kamnik, Pot na Poljane
1, 1240 Kamnik (za razpisno komisijo). Kan-

didati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh
po objavi razpisa.
Kozorog Kamnik
Št. 165-02-82/00
Ob-29237
Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 281. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98) objavlja
razpis za imenovanje izvršitelja, in sicer:
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrožnega sodišča
v Novi Gorici.
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
3. da ima pridobljeno najmanj V. stopnjo
izobrazbe;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da ima opravljen izpit za izvršitelja po
programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za pravosodje;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za
opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot
javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
Prijavi na razpis je potrebno priložiti naslednja dokazila:
pod tč. 1 – potrdilo o državljanstvu;
pod tč. 2 – zdravniško potrdilo specialista medicine dela;
pod tč. 3 – potrdilo o doseženi stopnji in
vrsti izobrazbe;
pod tč. 4 – dokazilo o pridobljenih najmanj dveletnih delovnih izkušnjah;
pod tč. 5 – potrdilo o opravljenem izpitu
za izvršitelja;
pod tč. 6 – dokazilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika (spričevalo o končanem
šolanju v RS ali potrdilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika ali drug ustrezen dokaz);
pod tč. 7 – izpisek iz kazenske evidence;
pod tč. 8 – dokazilo o lastništvu oziroma
pravici uporabe prostorov z opremo ter primernim vozilom po pravilniku o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prostore in opremo izvršitelja (Ur. l. RS,
št. 6/99).
Kandidati, ki so v postopku opravljanja
izpita za izvršitelja že predložili dokazila pod
1., 2., 3., 4. in 6. točko, le-teh k prijavi na
razpis za imenovanje izvršiteljev ni potrebno
ponovno predložiti.
Dokazilo pod 7. točko ne sme biti starejše od 30 dni od dneva vložitve prijave.
Pisne prijave na razpis za imenovanje
izvršitelja z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, 30
dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-2/00-0515
Ob-29240
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
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Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene
v 8. členu zakona o sodniški službi in posebne
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku
15. člena zakona o državnem tožilstvu.
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. 241/00
Ob-29242
Svet Osnovne šole Kozje, Kozje 131,
3260 Kozje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, določene v 53. in 145. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96) ter imeti pedgaoške,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Začetek mandata je 25. 10. 2000.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela v petnajstih dneh po objavi na naslov šole z oznako “Razpis za ravnatelja”.
O izboru bomo kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Kozje
Ob-29244
Nadzorni svet družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, Sedejeva ul. 2, 5000 Nova Gorica, razpisuje delovno mesto
direktorja Gopharm-a d.d. Nova Gorica.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoko izobrazbo farmacevtske smeri,
– tri leta delavnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih mestih,
– predložiti morajo program dela podjetja.
Direktor bo imenovan za obdobje štirih let.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
razpisna komisija ne bo upoštevala.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v osmih dneh po sklepu pristojnega
organa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
kuverti na naslov: Gopharm d.d. Nova Gorica, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica, z oznako za razpis.
Nadzorni svet Gopharm d.d.
Nova Gorica
Ob-29245
Svet Andragoškega centra Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Šmartinska
134 a, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Pogoji:
– doktorat znanosti,
– visokošolska pedagoško-andragoška
ali druga družboslovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih ali vodilnih mestih, od tega najmanj tri leta na področju izobraževanja
odraslih,

– priznan strokovnjak s področja izobraževanja odraslih, kar dokazuje z javno objavljenimi deli in drugimi strokovnimi dosežki na tem področju,
– aktivno obvladanje najmanj enega od
osnovnih tujih jezikov.
Kandidati za direktorja morajo predložiti
svojo zamisel razvoja ACS.
Direktor se imenuje za dobo štirih let.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom, z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in
zamislijo razvoja ACS naj kandidati pošljejo
v osmih dneh po objavi na naslov: Andragoški center Republike Slovenije, 1000
Ljubljana, Šmartinska 134 a, razpis za direktorja.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v osmih
dneh po sklepu pristojnega organa.
Andragoški center RS
Ob-29277
Na podlagi 33. člena statuta Psihiatrične
klinike Ljubljana, Strokovni svet Psihiatrične
klinike Ljubljana razpisuje prosta delovna mesta predstojnikov organizacijskih enot (OE):
I. Predstojnik OE Klinični oddelek za
klinično psihiatrijo (KOKP),
II. Predstojnik OE Klinični oddelek za
mentalno zdravje (KOMZ),
III. Predstojnik OE Center za izvenbolnišnično psihiatrijo (CIP).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še sledeče pogoje:
– visoka izobrazba medicinske smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot
specialist psihiater.
Kandidati pod I. in II. morajo imeti pridobljen tudi naziv visokošolski učitelj psihiatrije.
Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja organizacijske enote.
Mandat predstojnikov pod I., II. in III.
traja štiri leta. Predstojniki so po preteku te
dobe lahko ponovno imenovani.
Predstojnike imenuje Svet PK na predlog Strokovnega sveta PK. Strokovni svet
PK imenuje razpisno komisijo, ki oceni izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov
in njihove programe dela in razvoja organizacijskih enot.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidatje pošljejo priporočeno po pošti v osmih dneh od dneva objave razpisa na
naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, v zaprti ovojnici, s pripisom “razpis-predstojnik OE
KOKP”, “razpis-predstojnik OE KOMZ” oziroma “razpis-predstojnik OE CIP”
Kandidatje bodo o izbiri obveščeni v
30-tih dnevih od dneva objave razpisa.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 07-2/140
Ob-29290
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 31. člena statuta Sklada
razpisuje delovni mesti:
I. Vodja območne izpostave Kranj.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo visoko izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
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– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
II. Vodje območne izpostave Jesenice.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj višješolsko izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno komisijo Upravnega odbora Sklada“ in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po tej objavi.
Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu). Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh
po tem, ko bo Upravni odbor Sklada sprejel
sklep o izbiri.
Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti
Št. 111-2/00-0515
Ob-29410
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98):
a) – 1 prosto mesto višjega sodnika
na kazenskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani;
b) – 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Mariboru;
c) – 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žučančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 032-11-1/1999-1200
Ob-29567
Mestna občina Novo mesto, Občinski
svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 47/99) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Agencija
za šport Novo mesto.
Kandidati morajo poleg zakonsko določenih izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije,
2. da ima najmanj visoko izobrazbo stopnje VII/1,
3. da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnem mestu,
4. da pozna dejavnosti s področja
športa,
5. priložiti mora listino, iz katere je razvidno, da je pri svojem strokovnem delu
dosegel delovne rezultate, iz katerih izhaja,
da bo lahko uspešno opravljal dela in naloge strokovnega vodje zavoda,
6. obvlada vsaj en svetovni jezik.
Kandidat mora k svoji kandidaturi poleg
potrebnih dokazil priložiti tudi vizijo programa dela zavoda in kratek življenjepis.
Izbrani kandidat bo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi imenovan za direktorja
za 5 let.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele v roku 10 dni od objave razpisa na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto. Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici, opremljene z oznako: “Ne odpiraj - prijava na razpis za direktorja javnega zavoda Agencija za šport Novo
mesto“.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave tega
javnega razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Sekretariatu za vzgojo, izobraževanje, šport in mladino ali po telefonu
068/317-233 ali 068/317-201.
Mestna občina Novo mesto

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
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2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: gradnja mostu čez rokav Mure v Razkrižju in rekonstrukcija ceste R3-726 odsek 1322.
Ocenjena vrednost del: 155,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Črenšovci-Razkrižje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 10. 10. 2000
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste

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

Št. 11/2-75/00
Ob-29246
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, faks št. (01)433-73-00.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca storitev
za: “Zavarovanje premoženja, interesov
in oseb Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2001”.
Ocenjena
vrednost
naročila:
260,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001.
5.
Telekom Slovenije, d.d.

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago

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

Št. 011-04-7/00
Ob-29248
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek
Ob-29598
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za živila in material za prehrano,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 2. 6. 2000, Ob-28949, se v:
– 1. točki telefonska številka pravilno glasi: 07/34-35-162;
– 6.(c) točki žiro račun pravilno glasi:
52120-603-32057.
Osnovna šola Mirna

Št. 05/ 2000
Ob-29229
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje, faks
063/425-64-12.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZNJ): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: delovno vozilo za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in
tovorno specialno vozilo - samonakladalnik.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko ponudi tudi samo eno od navedenih vozil vendar kot celoto. Ponudnik naj v
ponudbi navede cene ločeno za vsako vozilo. Naročnik bo ocenjeval vsak del ponudbe posebej, po merilih, ki so v razpisni dokumentaciji. Naročnik lahko izbere za vsako
vozilo drugega izvajalca.
(č) Ocenjena vrednost naročila: delovno
vozilo za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 28,000.000 SIT in tovorno specialno
vozilo – samonakladalnik 15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: delovno vozilo za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov najkasneje do 1. 11. 2000 in
tovorno specialno vozilo – samonakladalnik
najkasneje do 1. 10. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javne naprave, j. p., d.o.o, Teharska 49, 3000
Celje, Meta Širca, tel. 063/425-64-09.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno 23. 6. 2000
od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka računa, kam je potrebno znesek nakazati): znesek 10.000 SIT
vključno z DDV je potrebno virmansko nakazati na žiro račun Javne naprave, j.p.,
d.o.o., št. 50700-601-105261.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 6. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje, Meta Širca.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 10.15 v sejni sobi Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska
49, 3000 Celje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 5 % od vrednosti ponudbe
z veljavnostjo do 31. 7. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: zaželjeno je plačilo brez
avansa in obročno odplačevanje.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost so:
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– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti, izjava, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitev pogodbe, potrdilo o finančnem stanju ponudnika (BON1,
BON2), potrdilo o nekaznovanju ter da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali
likvidaciji, potrdilo o poravnavi vseh davkov
in prispevkov.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju bodo kot merila upoštevana:
ustreznost tehničnim zahtevam, letni stroški
vozila, pogoji ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Janez Karo, tel. 063/425-64-00.
16., 17.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.
Št. 404-08-151/2000
Ob-29230
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, št. telefaksa: 131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul., Šentvid, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
3.B.1 2 kom čoln do 7 m z opremo,
3.B.2 2 kom čoln na vesla (šljupka)
in 40 kom vesla za čoln (šljupka).
Naročnik si pridržuje pravico, da bo pred
podpisom pogodbe ponovno preveril višino
razpoložljivih sredstev in prilagodil obseg
naročila dejansko razpoložljivim sredstvom.
Razpisane količine so okvirne.
3.B.3. zahteve naročnika po predmetu
naročila
Čoln do 7 m z opremo
Osnovne zahteve:
– dimenzije: dolžina 5 do 5,5 m širina 2
do 2,4 m,
– teža na kopnem: 150 do 200 kg,
– opis trupa: trup je sestavljen iz medsebojno povezanih tubusov iz neoprena črne
barve, na katerih so ventili za napihovanje
zračnih komor, varnostni ventili za nadpritisk
v zračnih komorah, obročni uhači na trupu
(znotraj in zunaj) po 6 na vsaki strani, odprtina za črpanje vode z dna, napihljiva kobilica,
zložljive ALU podnice, okrepljeno krmno zrcalo iz mornariškega lesa za montažo motorja, obročni uhači za dvigovanje čolna,
– boki so okrepljeni proti trenju,
– varnostne vrvi (držala): zunanje in notranje iz umetnih vlaken,
– dno: aluminijasta rebra,
– nosilnost: 10 do 12 oseb, 1500 do
1800 kg tovora,
– pogon: izvenkrmni bencinski motor z
dolgo nogo moči 45-50 KS,
– zagon: ročni z zaganjačem,
– upravljanje: lokalno,
– pomorske lastnosti: uporaben na morju do 3, preživetje do 4 Beauforte,
– število zračnih komor: 6-8,
– komplet privezne opreme,
– priročna vesla iz trde plastike: 6-8,
– ostala oprema: komplet priročnega
orodja - ključ za svečko, izvijač, manometer,

– vgrajena vodoneprepustna torba za
opremo × 2.
Ostale zahteve:
1. Ponudnik mora zagotoviti blago, ki je
proizvedeno v letu 2000.
Blago mora ustrezati predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji.
2. Ponudnik mora ob ponudbi naročniku:
– predložiti natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujeno blago,
– zagotavljati najmanj eno leto garancijskega roka,
– predložiti dokument, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik za ponujeno blago
zagotovljen servis in dobavo originalnih rezervnih delov najmanj pet let,
– priložiti seznam servisne mreže.
3. Prodajalec mora ob dobavi blaga:
– priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga,
– priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za čoln z opremo,
– priložiti tehnično dokumentacijo za blago in vso zahtevano opremo,
– priložiti garancijsko izjavo oziroma podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca,
– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti ateste o opremi,
– priložiti servisno knjižico za izvenkrmni
motor.
Čoln na vesla - šljupka
Osnovne zahteve:
Opis trupa
– dolžina : 6.00-6.99 m,
– širina: 1,6-2.00 m,
– višina: 0,80-0,9 m,
– teža na kopnem: 150 do 200 kg,
– nosilnost: 1,2-1,4 t ali 10 oseb + oprema za jadranje in veslanje,
– barva trupa: siva mornariška, pod vodno črto antivegetativna,
– material in opis:
– poliester z okrepljenim dnom,
– na robovih čolna so odprtine za vesla okovane z nerjavečim materialom,
– na premcu in krmi so vgrajeni nerjaveči obročni uhači za privezno vrv oziroma
zastavno kopje,
– krmno zrcalo je ravno z vgrajenimi
nerjavečimi obročnimi uhači za montažo krmila.
Oprema v kompletu:
– vgrajene lesene klopi za 8 veslačev,
krmarja in opazovalca,
– podnice - lesene zaščitene z vodoodporno barvo,
– komplet za jadranje s šljupko: leseni
jambor s snastjo-jekleno okovje in pripone
iz pletene jeklene vrvi ∅=0,5 mm, glavno
jadro in prečka iz prešitega platna z okrepljenimi robovi ter vgrajenimi obročki iz nerjaveče kovine v rogljih,
– komplet za veslanje - 8 vesel (tehnične
zahteve enake kot za C6.2. vesla za čoln
šljupko),
– krmilo za šljupko: krmilo iz poliestra z
ročico za upravljanje iz nerjaveče kovine,
– komplet vrvi za privez šljupke: dolžina
2 x 4m, debelina 10 mm, material umetna
vlakna,
– zastavni drog iz nerjavečega materiala
dolžine 1 - 1,2 m,
– kavelj, iz trde kovine - nerjaveči material, na lesenem kolu dolžine 2,2-2,6 m,
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– jekleno sidro teža 8-10 kg, tip kotva s
štirimi kraki.
Ostale zahteve:
1. Ponudnik mora zagotoviti blago, ki je
proizvedeno v letu 2000.
Blago mora ustrezati predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji.
2. Ponudnik mora ob ponudbi naročniku:
– predložiti natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujeno blago,
– zagotavljati najmanj pet let garancijskega roka za trup čolna, jadra in jambor,
– zagotavljati najmanj eno leto garancijskega roka za ostalo opremo.
3. Prodajalec mora ob dobavi blaga:
– priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga,
– priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
– priložiti tehnično dokumentacijo za blago in vso zahtevano opremo,
– priložiti garancijsko izjavo oziroma podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca,
– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti ateste o opremi.
Vesla za čoln - šljupko
Osnovne zahteve:
– material: mornariški les - lakiran, okovje iz nerjaveče kovine, usnjena obloga na
spoju z veslino dolžine 0,3-0,4 m
– dolžina vesla: 2,5-2,9 m
– teža: 7-8 kg.
Ostale zahteve:
1. Prodajalec mora ob dobavi blaga:
– priložiti poročilo proizvajalca o testiranju blaga,
– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti atest.
(c) Dobavitelj lahko izpolni naročilo za
posamezno skupino javnega naročila ali za
obe skupini.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
10,800.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
skupina 3.B.1: ca. 5,600.000 SIT,
skupina 3.B.2: ca. 5,200.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 20. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, pisarna za
javne razpise, tel. 061/171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5,000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in številko javnega razpisa MORS BO-17/2000), na žiro
račun št. 50100-637-55216.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:
1. Dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko
javnega razpisa, sklic na št.) ter
2. potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 7. 2000 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS BO-17/2000 – mornariška oprema”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000 ob
9. uri na naslovu: MORS, Urad za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
564/3. nadstr.
9., 10., 11., 12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 10. 7. 2000
od 12.01 dalje.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): naročnik bo pri izbiri najugodnejšega izvajalca za
dobavo posamezne skupine blaga upošteval naslednja merila:
(a) Ocenjevalni kriteriji:
Naročnik bo sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo po spodaj navedenih kriterijih zbral za posamezno skupino predmeta
javnega naročila največje število točk in izpolnjeval vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
Najugodnejša je ponudba, ki zbere največje število točk.
– Ocenjevalni kriterij za ponudbo pod št.
3.B.1 čoln do 7 m z opremo:
Zap.
št.

Ocenjevalni kriterij

1.
2.
3.

Cena
Število zračnih komor
Dobavni rok
Skupaj

Uteži

50.00
40.00
10.00
100.00

Izračun števila točk:
Cena: 50 x (najnižja ponujena cena/ponujeno ceno).
Število komor: 40 x (ponujeno število
zračnih komor/največje ponujeno število
zračnih komor).
Dobavni rok: 10 x (najkrajši ponujeni dobavni rok/ponujeni dobavni rok).
– Ocenjevalni kriteriji za ponudbo pod
št. 3.B.2 čoln na vesla (šljupka) in vesla:
Zap.
št.

Ocenjevalni kriterij

1.
2.

Cena
Dobavni rok
Skupaj

Uteži

80.00
20.00
100.00

Izračun števila točk:
Cena (za čoln in vesla skupaj): 80 x (najnižja ponujena cena/ponujeno ceno).
Dobavni rok: 20 x (najkrajši ponujeni dobavni rok/ponujeni dobavni rok).
(b) Izločilni kriteriji:
Iz nadaljnje obravnave bodo izločene ponudbe ponudnikov:
1. Če priloženi dokumenti in izjave niso
ustrezni oziroma pravilni in če niso vpisani
vsi zahtevani podatki oziroma zahteve (popolnost ponudbe).
2. Če ponudnik ne zagotavlja dobavnega roka v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
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3. Če ponudnik ne zagotavlja vseh zahtev naročnika po predmetu naročila, ki vključujejo osnovne zahteve in ostale zahteve.
(c) Popolnost ponudbe:
Za popolno ponudbo se šteje ponudba,
kateri so priloženi:
– dokumenti, ki jih izdajajo uradne institucije:
1. Dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost (za pravne
osebe) oziroma potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov za opravljanje dejavnosti (za s.p.), v katero sodi izvajanje javnega naročila in dokazuje stanje, ki na dan
odpiranja ponudb ni starejše od 30 dni.
2. Odločba pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti (za pravne osebe) oziroma priglasitveni list in obrtno dovoljenje
(za s.p.), v katero sodi izvajanje javnega naročila.
3. Bilanca stanja in uspeha za leto 1999.
4. BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
izdane s strani Agencije za plačilni promet,
ki na dan odpiranja ponudb BON 2 in BON
3 ne smeta biti starejša od 30 dni (za pravne osebe), oziroma davčna napoved za leto
1999 (za s.p.), potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS.
5. Dokazilo pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ne starejše od 30 dni.
6. Izjava ponudnika o poravnavi obveznosti.
7. Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidacijskem postopku - podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
8. Potrdilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila vodstveni delavci podjetja niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem - potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje - kazenska evidenca.
– Ostale izjave in vpisani zahtevani podatki ter zahteve:
1. Izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe.
2. Izjava 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 - podpisana, žigosana.
3. Izjava ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe - podpisana, žigosana.
4. Izjava o zagotavljanju zahtev glede
predmeta naročila - potrdi se samo izjava, ki
se nanaša na ponujeno skupino predmeta
naročila.
5. Izjava o zagotavljanju dobavnega roka.
6. Pravilno izpolnjena ponudba, brez pogojevanja.
7. Vzorec pogodbe, podpisan in žigosan, parafirana vsaka stran pogodbe in priloge k pogodbi, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.
Ponudba je nepopolna, če niso priloženi
vsi zahtevani in ustrezni oziroma pravilni dokumenti in izjave in če niso vpisani vsi zahtevani podatki oziroma zahteve.

Če je ponudba nepopolna, se izloči iz
nadaljnje obravnave!
15. Morebitne druge informacije o naročilu: MORS, Kardeljeva ploščad 24, Urad
za logistiko, kont. oseba - vodja izvedbe
javnega naročila Marjana Drobež, tel.
061/171-23-41 vsak delavnik med 8. in 9.
uro, ali po faksu 061/131-90-35. Naročnik
bo odgovoril na vse zahteve po pojasnilih,
ki jih bo prejel najmanj 7 dni pred rokom za
oddajo ponudb do 12. ure.
16., 17.
Ministrstvo za obrambo
Št. 512-1708-363
Ob-29266
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., HE Formin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obnova sistemov lastne
porabe enosmernih in razsmerjene napetosti – po razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo se odda v celoti.
Delne ponudbe niso možne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska vrednost celotnega naročila znaša
32,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: december 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor, soba 005.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo bo možno dobiti od 12. 6. do 16. 6.
2000, med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, potrjen virman
ali potrjena bančna nakaznica, žiro račun:
51800-601-28970.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 10. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016 – vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe; 10% ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
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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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku oziroma prejme od naročnika.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 7. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena – maks. št. točk 20,
2. reference za dobavo opreme –
maks. št. točk 30,
3. reference izvedenih del – maks.
št. točk 30,
4. garancija – maks. št. točk 20.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Valentin Kirbiš, tel. 02/30-05-735, od 19.
do 20. 6. 2000, med 10. in 12. uro.
Ogled objekta je predviden 23. 6. 2000
ob 10. uri, na HE Formin.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj – ponudba” in številko objave v Uradnem listu RS ter naveden predmet javnega
razpisa.
16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če 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.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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.
Ponudba mora veljati do 31. 7. 2000.
13., 14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 10. 7. 2000.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena.
Dodatne informacije se lahko zahtevajo
na naslovu pod 1. točko.
16., 17.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Št. 672/2000
Ob-29267
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, tel.
062/829-58-20, faks 062/825-675.
2.
3. (a) Kraj dobave: Potrčeva 1, Poljčane.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gorivo – premog Trbovlje
kocke – 200.000 kg.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
4,300.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno od 15. 7. 2000 do 30. 6. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
dr. Jožeta Potrča Poljčane – tajništvo, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 6. 2000 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
žiro račun št. 51810-603-32223, ali na blagajni zavoda.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 7. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 12. uri, v Domu dr. Jožeta
Potrča Poljčane – sejna soba.

Ob-29270
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Rudnik Trbovlje
Hrastnik, d.o.o.; obrat Hrastnik, obrat Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pnevmatsko orodje za pripravo v jami (pnevmatske verižne žage).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,150.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: tri
mesece po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
tri mesece po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV, je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 6. 2000 do 8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 10. uri.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku, opredeljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni ponudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 6. 2000, po
oddaji ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena ponujene opreme – do 45 točk,
– rok dobave – do 20 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov – do 10
točk,
– reference – do 5 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Klenovšek Srečku v času razpisa, vsak
dan od 10. do 12. ure, po tel.
0601/26-144, int. 268.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Št. 9-4/00-1
Ob-29271
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, faks 061/178-34-99,
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, faks
0602/346-10-24.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom za starejše osebe, Na Fari na Prevaljah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava, vgradnja ter priklop opreme
za naslednje skupine prostorov: kuhinja
(kuhinja, bife, čajne kuhinje).
(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 celotnega zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: do
50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: posredovanje podatkov o priključkih opreme v
7 dneh po podpisu pogodbe. Začetek dobave in vgradnje opreme januar 2001.

Stran

4920 / Št. 51 / 9. 6. 2000

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje vgradnje opreme marec 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje,
Marija Praper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 16. 6.
2000, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT kot negotovinsko
plačilo
na
žiro
račun
št.
51830-630-26016, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 7. 2000 do
10. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 12. uri, v prostorih Občine
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik je dolžan ponudbi priložiti bančno garancijo v višini 10% vrednosti
razpisanih del.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena za celotno opremo skupine prostorov.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno registracijo za izvedbo vseh razpisanih del (dobava, vgradnja in priklop celotne opreme).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 45%,
– reference ponudnika – 10%,
– kvaliteta opreme in materialov – 10%,
– rok izvedbe – 10%,
– garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale – 10%,
– servisna služba – 15%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na voljo na Občini
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, tel.
0602/346-100, faks 0602/346-1024, pri
Stanku Kumpreju, na podlagi pisnih vprašanj
oziroma vprašanj po telefaksu, ki prispejo do
20. 6. 2000. Pisni odgovori bodo posredovani
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
Ogled gradbišča bo možen po predhodnem dogovoru in ga bo vodil g. Kumprej.
16., 17.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Občina Prevalje
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Št. 9-4/00-1
Ob-29272
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, faks 061/178-34-99,
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, faks
0602/346-10-24.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom za starejše osebe, Na Fari na Prevaljah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava, vgradnja ter priklop opreme
za pralnico.
(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 celotnega zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: do
15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: posredovanje podatkov o priključkih opreme v
7 dneh po podpisu pogodbe. Začetek dobave in vgradnje opreme februar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje vgradnje opreme marec 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje,
Marija Praper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 16. 6.
2000, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT kot negotovinsko
plačilo
na
žiro
račun
št.
51830-630-26016, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 6. 2000 do
10. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 12. uri, v prostorih Občine
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik je dolžan ponudbi priložiti bančno garancijo v višini 10% vrednosti
razpisanih del.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena za celotno opremo skupine prostorov.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana spo-

sobnost: pravna ali fizična oseba, ki ima
ustrezno registracijo za izvedbo vseh razpisanih del (dobava, vgradnja in priklop
celotne opreme).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 45%,
– reference ponudnika – 10%,
– kvaliteta opreme in materialov – 10%,
– rok izvedbe – 10%,
– garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale – 10%,
– servisna služba – 15%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na voljo na Občini Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, tel.
0602/346-100, faks 0602/346-1024, pri
Stanku Kumpreju, na podlagi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki prispejo do 20. 6. 2000. Pisni odgovori bodo
posredovani vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.
Ogled gradbišča bo možen po predhodnem dogovoru in ga bo vodil g. Kumprej.
16., 17.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Občina Prevalje
Ob-29274
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Mariboru, Krekova ul. 2,
2000 Maribor, faks 062/221-068.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Računalniški center, Smetanova 17, 2000
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska oprema za
informacijski sistem univerze.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko da ponudbe za posamezne
sklope opreme.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Računalniški center, Gospejna 10, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT na ŽR Univerze
v Mariboru, št. 51800-603-30869.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 30. 6. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Krekova ul. 2, 2000 Maribor, z oznako “Javni
razpis 02/2000-JN-ponudba – ne odpiraj”
in s številko objavljenega javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 12. uri, Univerza v Mariboru, Krekova ul. 2, 2000 Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% vrednosti ponujenega blaga, z veljavnostjo do
sklenitve pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 20 dneh po
dokončanju pogodbeno določenih delovnih
faz.
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:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne 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 poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila. Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi na
način, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom ZJN.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): sposobnost ponudnika, rok izvedbe, cena, dodatni stroški za namestitev opreme in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: informativna predstavitev o naročilu bo
15. 6. 2000 ob 10. uri, v Glazerjevi dvorani
Univerzitetne knjižnice, Gospejna 10, Maribor.
16., 17.
Univerza v Mariboru

min, Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je moč zahtevati v roku 5 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
moč zahtevati na podlagi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije v vrednosti 5.000
SIT na ŽR Občine Tolmin, št.
52030-630-7108.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo ponudniki predložiti najkasneje 10. dan po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS, do 12.
ure. Če 10. dan ni delovnik, je treba ponudbe predložiti prvi delovni dan po preteku
desetdnevnega roka do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo ponudniki
predložiti Občini Tolmin, Ul. padlih borcev
2, 5220 Tolmin, v glavni pisarni – pritličje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan izteka razpisnega roka ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Tolmin, Ul. Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 25 dni
od odpiranja ponudb.
10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naročnik bo pri izbiri ponudb uporabljal merila,
določena z razpisno dokumentacijo.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila ali pa da ne izbere nobenega ponudnika.
16., 17.
Občina Tolmin

Ob-29275
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tolmin, Ul. padlih borcev 2,
5220 Tolmin, tel. 065/181-950, faks
065/181-9533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: OŠ Most na Soči,
Most na Soči št. 18.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: šolska oprema in učni
pripomočki za OŠ Most na Soči, po popisu iz razpisne dokumentacije, vključno z
montažo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo se oddaja v celoti, naročilo po delih ni
predvideno.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 20.
avgust 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. avgust 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Tolmin, Ul. padlih borcev 2, 5220 Tol-

Št. 0847-5/00
Ob-29278
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Služba za informacijski sistem,
Verdijeva 10, 6000 Koper, faks
05/664-64-38.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Koper, Verdijeva 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna in
programska oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi opremo za posamezne
sklope A, B, C, D.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– skupina A: 5 PC delovnih postaj z ocenjeno vrednostjo 1,500.000 SIT,
– skupina B: 3 notesniki z ocenjeno
vrednostjo 3,500.000 SIT,
– skupina C: 3 tiskalniki z ocenjeno vrednostjo 1,000.000 SIT,
– skupina D: 2 preslikovalnika (skenerja) z ocenjeno vrednostjo 2,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni od podpisa pogodbe.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, Služba za informacijski sistem, Verdijeva 10, Koper, mag. Rado Lipovec, tel.
05/664-62-05, elektronski naslov: rado.lipovec@mo-koper.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 2000, na
sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
sprejemna pisarna, ali na internet naslovu
http://www.mo-koper.si/slo/i03.html, v
zaščiteni obliki (zip datoteka Javno naročilo
K0847-5/00). Ključ za odpiranje datoteke
ponudnik zahteva in dobi po elektronski pošti na naslovu: rado.lipovec@mo-koper.si.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 6. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Služba za informacijski
sistem, Verdijeva 10, Koper.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 10.30, Mestna občina Koper, Verdijeva 6, Koper, sejna soba.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 7. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– zadoščanje vsem zahtevam naročnika
iz razpisne dokumentacije (izločilni kriterij),
– cena.
Pogoji in zahteve naročnika so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Služba za informacijski sistem,
Verdijeva 10, Koper, mag. Rado Lipovec,
tel. 05/664-62-05, elektronski naslov: rado.lipovec@mo-koper.si.
16., 17.
Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor
Št. 279/2000
Ob-29279
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, faks 062/755-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dornava 128.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava obleke po naslednjih skupinah:
1. obleka delovna:
a) klasična obleka,
b) športna obleka,
c) delovna obleka;
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2. obleka upravičencev:
d) delovna obleka,
e) klasična obleka,
f) spodnje perilo,
g) športna obleka,
h) nogavice.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo posamezne skupine ali podskupine blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,585.800 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. obleka delovna:
a) klasična obleka – 129.000 SIT,
b) športna obleka – 241.500 SIT,
c) delovna obleka – 2,470.900 SIT;
2. obleka upravičencev:
d) delovna obleka – 205.200 SIT,
e) klasična obleka – 5,567.000 SIT,
f) spodnje perilo – 4,603.800 SIT,
g) športna obleka – 6,772.400 SIT,
h) nogavice –
596.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni od prejema naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja, referent za javna naročila.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
ŽR št. 52400-603-30549, ali na blagajni
zavoda.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 7. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 12. uri, v Zavodu za varstvo
in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja,
Dornava 128, konferenčna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 7.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
30 dni po prejemu računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj, z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izjavo pristojnega organa, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
– registracijo podjetja oziroma obrtno
dovoljenje, ne starejše od 30 dni,
– izjavo pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost,
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– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3
oziroma identični dokumenti,
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma mu kvaliteto kontrolira
pooblaščeni zavod,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času, kvaliteti,
– predložitev zahtevanih referenc,
– vse druge predpisane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Simona Petrovič, tel.
062/754-02-49.
16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Letonja, univ. dipl. ek.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 21. 4. 2000 pod št.
Ob-25824, objava o izidu pa dne 9. 6.
2000.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-29280
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, tel. 062/45-00-100,
faks 062/413-709.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: insekticidi in rodenticidi:
I. skupina: insekticidi,
II. skupina: rodenticidi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudba se lahko izdela po sklopih.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
24,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. skupina: 9,000.000 SIT,
II. skupina: 15,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 7. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, tajništvo direktorja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 6. 2000 do
12. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 6. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogodba.

Ob-29443
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, št. faksa
063/441-356.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: izbira izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Celje.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvena oprema splošnih
ambulant veznega trakta ZD Celje.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga: ne.
č)
Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost dela naročila: ni
možno deliti ponudbe.
4. Datum dobave, če je predvideno:
28. 8. 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:
končana montaža 1. 9. 2000.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Celje, Gregorčičeva
3, tel. 063/434-615.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini: 11.900 SIT, na žiro račun
št.: 50700-603-31892, davčna številka:
43103375. Na potrdilo o vplačilu naj ponudniki navedejo svojo davčno številko, zaradi izstavitve računa – (v znesek je vključen
DDV).
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti razpisno dokumentacijo: 28. 6.
2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje – tajništvo ZD,
v zaprti ovojnici z označbo “Ne odpiraj –
javni razpis za dobavo pohištvene opreme
splošnih ambulant veznega trakta ZD Ce-
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lje“, z navedbo št. Ur. l. RS in št. objave
javnega naročila.
8. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 2000 ob 8.30 v sejni sobi Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, Celje, I.
nadst. - levo;
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bianco menica z menično izjavo v
višini 10 % od ocenjene vrednosti naročila z
veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
naročnik financira naročilo v celoti iz lastnih
sredstev in se zavezuje poravnati plačila v
skladu s pogodbo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če jim bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim dobaviteljem.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno - poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: (navodila 7. in 10. člena: ustrezna registracija
oziroma dovoljenje, poravnani davki in prispevki, BON 1, 2 ali 3);
13. Datum do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: do 28. 7. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila: cena,
reference in plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: za tehnične karakteristike v JZ ZD Celje, Jože Blazinšek, univ.dipl. ekon., tel.
063/434-522.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila.
17., 18.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 402-04-47/00
Ob-29471
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
01/478-5579.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala in papirja za državne organe v
Ljubljani.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
(d)
Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje
za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za
katere dele oziroma skupine: da, za
posamezno skupino pisarniškega materiala.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno predvidoma od 1. 9. 2000 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, kontaktna oseba je Mojca Gregorič, tel. 01/478 5496, telefaks
478 5579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. 2000

do 30. 6. 2000, vsak delovni dan od 10. do
11.30.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 7. 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki,
– sposobnost upravljanja, zanesljivost,
izkušnje in ugled.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 10. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. čisti dobiček – 10 točk,
2. reference ponudnika do – 25 točk,
3. certifikat za sistem kakovosti – 5
točk,
4. plačilni rok do – 6 točk,
5. dobavni rok za nujna naročila do –
10 točk,
6. centralno vodenje naročil in predaj
– 5 točk,
7. možnost dobave pisarniškega materiala in papirja tudi izven specifikacije – 6
točk,
8. druge ugodnosti – 3 točke.
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 8 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.
9. pondubena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Pri določitvi najnižje ponudbene cene se
upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile izločene po izločitvenih kriterijih, s tem, da se
ponudbe z neobičajno nizko ceno obravnavajo po določilih četrtega in petega odstav-
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ka 39. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vseh vrednotenih skupaj doseže
najvišji rezultat.
Datum do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 20. 8.
2000.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, kontaktna oseba
je Danica Lašič tel. 478-54-50, telefaks
01/478 5579.
16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-29483
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks (065) 23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo in postavljeno na mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prevzemne meritve za RTP
Dekani 110/20 kV (podrobnejši opis blaga
in tehnične značilnosti so v razp. dok.).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 2000.
5. Predvideni datum zaključka montaže:
december 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica – pri – Andreji Kokošar, v komercialnem sektorju,
med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 16. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT ponudniki poravnajo z virmanom na
rač.št. 52000-601-22566, sklic na št. 00
20777 – ter št. Objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna dokumentacija – prevzemne
meritve.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 10. 7. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d. Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 2000 ob
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11. uri, v sejni sobi Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
nudenje popusta, možnost kompenzacije,
rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
blaga in opravljanje storitev za prevzemne
meritve za RTP Dekani 110/20 kV z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 10. 7. 2000
od 11. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena v SIT brez DDV, rok plačila, način plačila, terminski plan izdelave, reference v RS in druge posebne ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik in so za naročnika pomembne. Podrobnejša uporaba meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo. Kontaktna oseba je Janko
Badalič, tel. 05/339-67-34.
16., 17.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 8001-145/2000
Ob-29486
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Slovenija, telefon 061/17-21-200, faks
061/312-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: službena osebna avtomobila. Avtomobila sta razdeljena v dve postavki:
– postavka 1:1 avtomobil srednjega cenovnega razreda s prostornino motorja do
2000 ccm.
– postavka 2:1 avtomobil visokega cenovnega razreda po sistemu staro za novo s
prostornino motorja nad 2500–3000 ccm.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za dobavo avtomobilov ločeno po postavkah.
(č) Ocenjena vrednost naročila:okvirna
vrednost naročila je 12,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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– postavka 1: 4 mio SIT,
– postavka 2: 8 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v
skladu s pogodbo.
5.Predvideni datum zaključka dobave: v
skladu s pogodbo.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko zahteva pisno po pošti ali osebno vsak delovni dan od
11. do 13. ure na naslovu naročnika Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, (Marta Goričan, soba 110/I.).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 21. 6. 2000.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne oziroma davčna številka).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 8.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR naročnika št. 50101-603-47826
ali vplačati na blagajni na sedežu naročnika
Miklošičeva 24, Ljubljana, v sobi 211, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 6. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana (vložišče, soba 51).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 10. uri na naslovu Miklošičeva 24, v sobi 009, klet.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
zahtevana v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 2000 po
11. uri. Ponudba mora biti veljavna najmanj
do 30. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN): ponudbe v okviru ene postavke se točkujejo
po naslednjih kriterijih:
– plačilni pogoji: 0–20 točk (ocenjuje se
dolžina ponujenega plačilnega roka),
– cena : 0–65 točk (ocenjuje se končna
cena ponudbe),
– dobavni rok: 0–5 točk (ocenjuje se
dolžina ponujenega dobavnega roka),
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik: 0–10 točk (ocenjujejo se dodatne
ugodnosti po presoji naročnika). Izbran bo
ponudnik, katerega ponudba bo ocenjena z
največ točkami.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani ponudniki, ki želijo do-

datna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, lahko naročniku pošljejo zahtevek za
pojasnilo v pisni obliki na naslov Miklošičeva 24, Ljubljana ali na faks. št.
061/312-182 (Marta Goričan). Ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 22 dni od dneva odpiranja ponudb.
16.
17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 63/2000
Ob-29491
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovensko narodno gledališče Ljubljana, Opera in balet, Cankarjeva 11, 1000
Ljubljana; 061/126-22-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: skladiščni zabojniki.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
č) Ocenjena vrednost naročila: do 13
milijonov SIT.
d)
4. Datum dobave: september 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. september 2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SNG
Opera in balet, Cankarjeva 11, Ljubljana pri
Nevenki Lokovšek tel. 061/241-17-10.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 12. do 23. 6.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
ŽR
50100-603-44871.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 7. 2000, 10. ura.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za nabavo
zabojnikov”.
8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
3. 7. 2000, sedež naročnika, sejna soba
drugo nadstropje, 12. ura.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumentaciji in so skladna z Navodilom v Ur. l. RS,
št. 73/97.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: proračunska sredstva.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe d.o.o., d.d., k.d., d.n.o., s.p.
Podrobnejša določila so navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po pričetku po-
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stopka odpiranja ponudb do konca zahtevanega časa veljavnosti ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila: natančno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so skladna z 12. čl. ZJN). Merila so: tehnične lastnosti zabojnika, cena za kos, izpolnjevanje zahtev naročnika v razmerju 1:1:1.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
SNG Ljubljana Opera in balet
Št. 1666/00
Ob-29493
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
naročnika v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kabelske opreme:
– končniki kabelski SN,
– spojke kabelske SN,
– končniki kabelski NN,
– spojke kabelske NN,
– samokrčni material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo samo celovite ponudbe.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 59,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pogodbeni stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 19. 6. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276, z obvezno navedbo davčne številke.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 10. 7. 2000 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-

va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
kabelske opreme – Ne odpiraj.”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 2000 ob
9. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok 30 dni.
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:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovitve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
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– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 30. 6. 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1667/00
Ob-29496
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče v
Ljubljani, oziroma skladišča poslovnih enot
– nadzorništva Elektro Ljubljane, d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava obesnega in spojnega materiala za nadzemne vode in kable
ter zaščitne opreme in pribora za kable:
– kabelski čevlji in vezni tulci,
– obesni in spojni material za nadzemne
vode,
– zaščitne cevi in pribor za kable.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo delne ponudbe.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 39,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično
– kabelski čevlji in vezni tulci
10,500.000 SIT,
– obesni in spojni material za nadzemne
vode 17,000.000 SIT,
– zaščitne cevi in pribor za kable
11,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pogodbeni stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 19. 6. 2000 do
14. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276, z obvezno navedbo davčne številke.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 10. 7. 2000 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
obesnega in spojnega materiala ter zaščitne opreme in pribora – Ne odpiraj.”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok 30 dni.
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: ponudnik je lahko gospodarska
družba, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,
– pravnomočno
odločbo-dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovitve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost – pri delnih ponudbah posamezne skupine materiala, oziroma opreme,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 30. 6. 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1665/00
Ob-29497
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče v
Ljubljani, oziroma skladišča poslovnih enot
– nadzorništva Elektro Ljubljane, d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava polizoliranih vodnikov (PIV), opreme za PIV in samonosne kabelske snope (SKS) ter prenapetostnih odvodnikov SN:
– tokovodniki polizolirani (PIV) 70 mm2,
– oprema za PIV,
– oprema za SKS,
– odvodniki prenapetosti SN.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo tudi delne ponudbe.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 101,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– tokovodniki polizolirani (PIV) 70 mm2
40,500.000 SIT,
– oprema za PIV 7,500.000 SIT,
– oprema za SKS 26,000.000 SIT,
– odvodniki
prenapetosti
SN
27,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pogodbeni stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 19. 6. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276, z obvezno navedbo davčne številke.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 10. 7. 2000 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
PIV, opreme za PIV in SKS ter prenapetostnih odvodnikov SN-Ne odpiraj.”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok 30 dni.
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:
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ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovitve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost – pri delnih ponudbah posamezne skupine materiala, oziroma opreme,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 30. 6. 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1664/00
Ob-29499
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,

d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane, d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava impregniranih
drogov ter izolatorjev in opornic za SN
vode:
– impregnirani drogovi,
– izolatorji podporni in zatezni 10-20 kV,
– opornice za podporne izolatorje 10-20
kV.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo tudi delne ponudbe.
(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 90,000.000 SIT.
(e) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– impregnirani drogovi 48,000.000 SIT,
– izolatorji
podporni
in
zatezni
36,000.000 SIT,
– opornice za podporne izolatorje
6,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pogodbeni stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 19. 6. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276, z obvezno navedbo davčne številke.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 10. 7. 2000 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
impregniranih drogov ter izolatorjev in opornic za SN vode – Ne odpiraj.”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000 ob
9. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
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Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok 30 dni.
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:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,
– pravnomočno
odločbo-dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovitve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in
o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
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be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost – pri delnih ponudbah posamezne skupine materiala, oziroma opreme,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 30. 6. 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-29526
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: SDH sistemi prenosa
skupnega pomena v letu 2000:
A. Digitalni prevezovalniki (Crossconnect),
B. Sistemi prenosa v zančni konfiguraciji (SDH/ADM).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere del oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
– v celoti (A. in B.) ali
– po posameznih sklopih (A. ali B.)
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena
vrednost
naročila
znaša
149,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: po
posameznih sklopih znaša:
ad A) 100,000.000 SIT,
ad B) 49,000.000 SIT.
4. Datum dobave: september 2000.
5. Datum zaključka dobave: dobavitelj
mora zaključiti pogodbene obveznosti v novembru 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba
300.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, razen ob petkih od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 10. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 10. 7. 2000 v
sobi št. 801, v 8. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: zahtevana je bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1% od skupne ocenjene vrednosti javnega naročila (to je

1,490.000 SIT) oziroma v višini 1% ocenjene vrednosti sklopa javnega naročila na katerega se ponudnik prijavlja (za sklop A.
1,000.000 SIT, za sklop B. 490.000 SIT).
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne.
Plačilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21.člen ZJN): za ocenjevanje ponudnikov se bo uporabil točkovni sistem po naslednjih kriterijih:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim popustom
Ponudnik z najnižjo ceno dobi
2. Izpolnjevanje tehničnih zahtev
Ponudnik ki najpopolneje izpolnjuje tehnične zahteve dobi
3. Roki za dobavo opreme in izvedbo del
Ponudnik ki nudi najkrajše roke realizacije dobi
4. Podpora izvajalca po zaključku gradnje
Ponudnik ki nudi najustreznejšo poprojektno podporo dobi
5. Reference in usposobljenost
Ponudnik z najboljšo usposobljenostjo/referencami dobi
ter ostali ustrezno manj.
15.

70 točk
14 točk
3 točke
6 točk
7 točk

Telekom Slovenije d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-29527
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti SDH sistemi prenosa regionalnega pomena v letu 2000 – Sistemi prenosa v zančni konfiguraciji
(SDH/ADM).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila znaša 149,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave: september 2000.
5. Datum zaključka dobave: dobavitelj
mora zaključiti pogodbene obveznosti v novembru 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, razen ob petkih od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT. Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in davčno številko ponudnika ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe
ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 10. 7. 2000 do 12. ure.
b.) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 10. 7. 2000 v
sobi št. 801, v 8. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 14. uri.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: zahtevana je bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene
vrednosti javnega naročila, to je 1,490.000
SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne. Plačilni rok je 90 dni od datuma izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode1.
2.
3.
4.
5.

Št.

ljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): za
ocenjevanje ponudnikov se bo uporabil točkovni sistem po naslednjih kriterijih:

Vrednost ponudbe z morebitnim popustom
Ponudnik z najnižjo ceno dobi
Izpolnjevanje tehničnih zahtev
Ponudnik ki najpopolneje izpolnjuje tehnične zahteve dobi
Roki za dobavo opreme in izvedbo del
Ponudnik ki nudi najkrajše roke realizacije dobi
Podpora izvajalca po zaključku gradnje
Ponudnik ki nudi najustreznejšo poprojektno podporo dobi
Reference in usposobljenost
Ponudnik z najboljšo usposobljenostjo/referencami dobi
ter ostali ustrezno manj.

70 točk
14 točk
3 točke
6 točk
7 točk

15.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 0501/48-3-308/98-99
Ob-29555
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel.: 061/132-5125, telefax št.:
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
dobava prevoznih sredstev za potrebe
MNZ, in sicer:
1. sklop: belo-modro patruljno osebno
vozilo od 1400 do 1600 ccm,
2. sklop: belo-modro patruljno osebno
vozilo od 1600 do 1800 ccm,
3. sklop: civilno osebno vozilo od 1400
do 1600 ccm,
4. sklop: civilno osebno vozilo od 1400
do 1600 ccm,
5. sklop: osebno vozilo do 1600 ccm z
avtomatskim menjalnikom,
6. sklop: civilno patruljno osebno vozilo
od 1600 do 1800 ccm (brez dodatne opreme),
7. sklop: civilno patruljno osebno vozilo
od 1600 do 1800 ccm (z dodatno opremo),
8. sklop: civilno patruljno osebno vozilo
od 1600 do 1800 ccm, karavan (brez dodatne opreme),
9. sklop: civilno patruljno osebno vozilo
od 1600 do 1800 ccm, karavan (z dodatno
opremo),
10. sklop: civilno patruljno osebno vozilo od 1600 do 1800 ccm, karavan, pogon
4x4 (z dodatno opremo),
11. sklop: civilno osebno vozilo od 1800
do 2000 ccm,

12. sklop: civilno patruljno osebno vozilo od 2000 do 2500 ccm,
13. sklop: intervencijsko vozilo večje
(5+4),
14. sklop: intervencijsko vozilo manjše
(4+2),
15. sklop: kombinirano vozilo za opravljanje ogledov krajev prometnih nesreč,
16. sklop: specialno zaprto vozilo za prevoz službenih psov (2+2) do 1600 ccm,
17. sklop: belo-modro kombinirano vozilo, pogon 4x4,
18. sklop: terensko vozilo – petsedežno
(brez pol. opreme),
19. sklop: terensko vozilo – sedemsedežno (s pol. opremo),
20. sklop: kombinirano vozilo za prevoz
oseb (8+1),
21. sklop: kombinirano vozilo za prevoz
opreme do 2000 ccm,
22. sklop: kombinirano vozilo za prevoz
opreme od 2000 ccm do 2500 ccm,
23. sklop: priklopnik za prevoz službenih konj,
24. sklop: priklopno vozilo za prevoz 6
službenih psov,
25. sklop: tovorno vozilo skupne mase
do 3500 kg.
Vrsta, tehnične značilnosti in opis prevoznih sredstev, ki so predmet javnega naročila,
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Orientacijska količina prevoznih sredstev:
1. sklop:
31 kosov,
2. sklop:
29 kosov,
3. sklop:
6 kosov,
4. sklop:
18 kosov,
5. sklop:
1 kos,
6. sklop:
5 kosov,
7. sklop:
2 kosa,
8. sklop:
1 kos,
9. sklop:
1 kos,
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10. sklop: 4 kosi,
11. sklop: 3 kosi,
12. sklop: 3 kosi,
13. sklop: 14 kosov,
14. sklop: 6 kosov,
15. sklop: 2 kosa,
16. sklop: 6 kosov,
17. sklop: 5 kosov,
18. sklop: 1 kos,
19. sklop: 1 kos,
20. sklop: 2 kosa,
21. sklop: 1 kos,
22. sklop: 1 kos,
23. sklop: 1 kos,
24. sklop: 1 kos,
25.sklop: 1 kos.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe zgoraj navedenih količin po posameznih sklopih, glede na prioriteto, ceno in
razpoložljiva finančna sredstva.
Naročnik si prav tako pridržuje pravico
do plačila dela kupnine (največ 25%) v prvi
polovici leta 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh prevoznih sredstev v celoti (sklopi od 1 do 25) ali za
posamezne sklope v celoti. Ponudniki se ne
morejo prijaviti za dobavo posameznih prevoznih sredstev iz posameznih sklopov.
Ponudniki morajo ponuditi tudi odkup rabljenih prevoznih sredstev naročnika v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je za vse sklope v celoti (od 1 do 25) 549,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop:
93,000.000 SIT,
2. sklop:
87,000.000 SIT,
3. sklop:
15,000.000 SIT,
4. sklop:
45,000.000 SIT,
5. sklop:
3,500.000 SIT,
6. sklop:
12,200.000 SIT,
7. sklop:
6,000.000 SIT,
8. sklop:
3,500.000 SIT,
9. sklop:
3,500.000 SIT,
10. sklop:
16,000.000 SIT,
11. sklop:
10,500.000 SIT,
12. sklop:
18,000.000 SIT,
13. sklop:
84,000.000 SIT,
14. sklop:
39,000.000 SIT,
15. sklop:
18,000.000 SIT,
16. sklop:
20,000.000 SIT,
17. sklop:
33,000.000 SIT,
18. sklop:
5,000.000 SIT,
19. sklop:
10,000.000 SIT,
20. sklop:
12,000.000 SIT,
21. sklop:
3,500.000 SIT,
22. sklop:
3,500.000 SIT,
23. sklop:
1,500.000 SIT,
24. sklop:
2,500.000 SIT,
25. sklop:
4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasnejši rok za dobavo prevoznih sredstev
je 20. 11. 2000, razen za vozila pod 13. in
14. sklopom, za katera je najkasnejši dobavni rok 6 mesecev od podpisa pogodbe.
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,
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1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Milan Ramovš, tel.: 061/172-56-51.
(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, 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): 4.000
SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 308-98-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 7. 2000, najkasneje do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pnudniki 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 10. 7.
2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
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.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi prevoznih sredstev, v skladu z razpisno
dokumentacijo.
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 160 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
čas garancije, odkup rabljenih prevoznih
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sredstev naročnika, reference, dobavni rok,
in finančno stanje ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 44 točk, za čas
garancije 10 točk, za odkup rabljenih prevoznih sredstev naročnika 7 točk, za reference 5 točk, za dobavni rok 3 točke in za
finančno stanje ponudnika 3 točke.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 88, z dne 29. 10. 1999, objava št.
13997.
17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0501/48-3-308/72-00
Ob-29595
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel.: 01/132-5125, telefax št.:
01/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nabavo usmerjevalnikov.
3. (a) Kraj dobave in inštalacije: MNZ,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je nabava usmerjevalnikov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega razpisa v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih sklopov oziroma postavk iz celotnega naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (za vse štiri
sklope) je 41,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave in inštalacije, če je
predvideno: razpisano opremo mora izbrani
ponudnik dobaviti najkasneje v 45 dneh od
podpisa pogodbe.
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,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade (tel: 061/172-4383).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave 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 in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(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:
308-72-00.
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.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 7. 2000, 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 11. 7.
2000, ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
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 inštalaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o nabavi usmerjevalnikov.
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;
kadrovska zasedba ponudnika za opremo,
ki je predmet javnega razpisa, število strokovnih delavcev za vzdrževanje in svetovanje; finančno stanje ponudnika; reference
ponudnika; nivo sodelovanja ponudnika s
proizvajalcem opreme in dobavni rok.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 40 točk, za kadrovsko zasedbo ponudnika za opremo, ki je
predmet javnega razpisa, število strokovnih
delavcev za vzdrževanje in svetovanje je 8
točk, za finančno stanje ponudnika je 8
točk, za reference ponudnika je 8 točk, za
nivo sodelovanja ponudnika s proizvajalcem
opreme je 6 točk in za dobavni rok je 6
točk.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 0501/48-3-308/63-00
Ob-29596
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel.: 01/132-5125, telefax št.:
01/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nadgradnjo centralnega računalnika, dobavo informacijske
opreme, rezervnih delov in pripomočkov.
3. (a) Kraj dobave in inštalacije: MNZ,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti poseben list!): predmet javnega naročila
je nadgradnja centralnega računalnika,
dobava informacijske opreme, rezervnih
delov in pripomočkov, in sicer:
– sklop 1: nadgradnja centralnega računalnika;
– sklop 2: informacijska omrežna oprema;
– sklop 3: rezervni deli in pripomočki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega razpisa v celoti ali pa po posameznih
sklopih: 1, 2 in 3 v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih točk oziroma
postavk iz posameznega sklopa.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (za vse štiri
sklope) je 114,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1 znaša 87,000.000 SIT;
– sklop 2 znaša 14,000.000 SIT;
– sklop 3 znaša 13,000.000 SIT.
4. Datum dobave in inštalacije, če je
predvideno: razpisano opremo mora izbrani
ponudnik dobaviti in instalirati najkasneje v
45 dneh od podpisa pogodbe.
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,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade (tel: 061/172-4383).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
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 in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(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:
308-63-00.
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.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 5. 2000, 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 11. 7.
2000, ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
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 inštalaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbi o nadgradnji centralnega računalnika, dobavi informacijske opreme, rezervnih delov in pripomočkov, v skladu z razpisno dokumentacijo.
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 160 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
za sklop 1: nadgradnja centralnega računalnika.
Cena; vzdrževanje in servisiranje v garancijskem roku; kadrovska zasedba ponudnika za opremo, ki je predmet javnega razpisa, število strokovnih delavcev za vzdrževanje in svetovanje; finančno stanje ponudnika; dosedanje izkušnje; reference
ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 48 točk, za vzdrževanje in servisiranje v garancijskem roku je
8 točk, za kadrovsko zasedbo ponudnika
za opremo, ki je predmet javnega razpisa,
število strokovnih delavcev za vzdrževanje
in svetovanje je 8 točk, za finančno stanje
ponudnika je 8 točk, za dosedanje izkušnje
je 4 točke in za reference ponudnika je 4
točke.
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Za sklop 2: Informacijska omrežna oprema.
Cena; kakovost in zanesljivost delovanja
opreme; vzdrževanje in servisiranje v garancijskem roku; dobavni rok; kadrovska zasedba in strokovna usposobljenost ponudnika za opremo, ki je predmet javnega razpisa; finančno stanje ponudnika; reference
ponudnika; dosedanje izkušnje;
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 60 točk, za kakovost in zanesljivost delovanja opreme je 15
točk, za vzdrževanje in servisiranje v garancijskem roku je 9 točk, za dobavni rok je 9
točk, za kadrovsko zasedbo in strokovno
usposobljenost ponudnika za opremo, ki je
predmet javnega razpisa je 9 točk, za finančno stanje ponudnika je 6 točk, za reference ponudnika je 6 točk in za dosedanje
izkušnje je 6 točk.
Za sklop 3: rezervni deli in pripomočki.
Cena in dobavni rok.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 25 točk in za dobavni rok je 3 točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 274/2000
Ob-29640
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana;
061/223-885.
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: vozili (kamion za prevoz
zabojnikov in kombi za prevoz oseb).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
Dobavitelj se lahko poteguje za vsako
vozilo posebej.
(č) Ocenjena vrednost naročila: do 19,4
milijonov SIT.
(d)
4. Datum dobave: poletje 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
september 2000
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sedež naročnika pri Lidiji Toroš tel.
061-221-462.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. do 22. 6.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
ŽR
50100-603-56416.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 6. 2000, 10. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: tajništvo, SNG Drama, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za nabavo vozil”.
8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
27. 6. 2000, sedež naročnika, sejna soba
št. 409, 14. ura.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
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taciji in so skladna z navodilom v Ur. l. RS,
št. 73/97.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega roka za predložitev ponudb do konca zahtevane veljavnosti ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila: natančno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so skladna z 21. členom ZJN). Merila so:
tehnične lastnosti vozila, skupna cena, izpolnjevanje zahtev naročnika v razmerju
1:1:1.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji. Za ponudnike sodelujoče na prejšnjem neuspelem
razpisu je dokumentacija brezplačna.
16.
17. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen 12. 5. 2000, Ob-27293, objava o izidu pa 16. 6. 2000.
SNG Drama

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

Popravek
Št. 110-04-8/00-IS
Ob-29589
V javnem razpisu za oddajo del brez omejitev za obnovo makadamskih vozišč na območju CP Ljubljana, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Ob-28968, Št. 011-04-8/00 se v 3. točki
popravi in se pravilno glasi:
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-666
odsek Sopota-Podkum-Zagorje, cesta
R3-645 odsek 1189 Zadvor-Šmartno pri
Litiji, cesta R3-641 odsek 1369 Ljubljanica-Ljubljana (Dolgi most), cesta RT-924
odsek 3559 Podlom-Kranjski rak-Luče.
Direkcija RS za ceste
Popravek
Št. 39
Ob-29599
V javnem razpisu za izgradnjo vodovodnega omrežja Rodni Vrh – Strajna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z dne, 2. 6.
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2000, Ob-28648 na strani 4587, se doda
v 4. točki:
Ocenjena vrednost celotnih razpisanih del: 113,000.000 SIT z DDV.
V javnem razpisu za izgradnjo vodovodnega omrežja Sedlašek – Frmije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z dne, 2. 6.
2000, Ob-28646 na strani 4586, se doda
v 4. točki:
Ocenjena vrednost celotnih razpisnih
del: 90,000.000 SIT z DDV.
Občina Podlehnik
Št. 11/2000
Ob-29211
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, (062) 771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mesto Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Prešernova ul. 4 – objekt, rekonstrukcija, ocenjena vrednost del 10,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj – obsega naslednje sklope: konservatorska dela – popravilo fasade; krovsko – kleparska dela.
5. (a)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: v roku 40
delovnih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni
trg 1, soba št. 58, Samo Segulin, tel.
062/772-731.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7 dni po tej
objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT virmanski nalog, Mestna občina
Ptuj, št. ŽR 52400-630-20701.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v 20 dneh po tej objavi
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, 2250
Ptuj, soba št. 36/II. Kuverte morajo biti zapečatene in z oznako oziroma napisom
»Ponudba – ne odpiraj« ter z navedbo »Objekt Prešernova ulica 4«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
enaindvajseti dan po objavi ob 11. uri, Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg 1,
mala sejna soba/I.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v poglavju 10 razpisne dokumentacije, katero prevzame vsak ponudnik.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5 dni pred javnim odpiranjem ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena
50%,
– reference ponudnika
20%,
– rok dokončanja del
10%,
– garancijski rok
10%,
– pravočasno izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti
5%,
– izpolnjevanje ostalih
razpisnih pogojev
5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridružuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od
pogodbe, zaradi finančnih in drugih razlogov. Če pade dan oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe naslednji delovni dan, isto velja za odpiranje
ponudb.
17., 18.
Mestna občina Ptuj
Št. 11/2000
Ob-29212
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, (062) 771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mesto Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Prešernova ul. 35 – objekt stari ptujski zapori
ocenjena vrednost del 11,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj – obsega naslednje sklope: gradbeno obrtniška dela: zračna kineta,
dela na strehi, krovsko kleparska dela.
5. (a)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: v roku 40
delovnih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg
1, soba št. 58, Samo Segulin, tel.
062/772-731.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7 dni po tej
objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT virmanski nalog, Mestna občina Ptuj, št. ŽR 52400-630-20701.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v 20 dneh po tej objavi
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, 2250
Ptuj, soba št. 36/II. Kuverte morajo biti zapečatene in z oznako oziroma napisom
»Ponudba – Ne odpiraj« ter z navedbo »Prešernova ul. 35 – Objekt Stari ptujski zapori«.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
enaindvajseti dan po objavi ob 11. uri, Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg 1,
mala sejna soba/I.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v poglavju 10 razpisne dokumentacije, katero prevzame vsak ponudnik.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5 dni pred javnim odpiranjem ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena
50%,
– reference ponudnika
20%,
– rok dokončanja del
10%,
– garancijski rok
10%,
– pravočasno izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti
5%,
– izpolnjevanje ostalih
razpisnih pogojev
5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridružuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od
pogodbe, zaradi finančnih in drugih razlogov. Če pade dan oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe naslednji delovni dan, isto velja za odpiranje
ponudb.
17., 18.
Mestna občina Ptuj
Št. 418/2000
Ob-29213
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, faks 07/3885-181.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3 člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Žužemberk.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacijska gradbena dela na gradu Žužemberk.
Ocenjena vrednost del je 38,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
14. 7. 2000 in dokončanje 14. 10. 2000,
čas izvedbe del je 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žu-

žemberk,
tel.
07/3885-180,
faks
07/3885-181, kontaktna oseba Jože Ban.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 2000, do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na ŽR Občine Žužemberk, št.
52100-630-40141.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom “Ne
odpiraj”, javni razpis za sanacijska gradbena dela na gradu Žužemberk.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2000 ob 13. uri, Občina
Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk,
sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponujene vrednosti. Trajanje garancije je do 14. 7. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogodbi in je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi sanacijskih gradbenih del v skladu z razpisno
dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN):
– ponudbena cena
-50%,
– reference ponudnika
za tovrstna dela zadnjih 3 let
-20%,
– rok dokončanja del
-10%,
– najugodnejši plačilni pogoji
-10%,
– garancijski rok
-5%,
– ostale ugodnosti
-5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
Občina Žužemberk
Št. 602-5/00-151
Ob-29214
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, tel. 061/851-309, faks.
061/855-531.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kočevje, Cesta na
stadion 3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija centralne kuhinje Vzgojno-vars-
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tvenega zavoda Vrtec Kočevje – izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del ter dobava in montaža opreme.
Ocenjena vrednost del skupaj znaša
35,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: naročnik bo oddal dela v
celoti izbranemu ponudniku. To pomeni, da
bodo veljavne samo tiste ponudbe, ki bodo
izdelane za celotno razpisano gradnjo.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne – naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del: 1. 8. 2000; predvideno dokončanje del: 2. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje – kontaktna oseba Vlasta Marušič,
tel. 061/851-309 ali 851-130 (ob dvigu
predložiti kopijo nakazila na žiro račun).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT na žiro račun naročnika št.
51300-695-10077, pri APP Kočevje, z navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 11. 7. 2000
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, prevzemnik
vložišče Občine Kočevje, pritličje, desno
(Vesna Hrovat). Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za rekonstrukcijo centralne kuhinje VVZ Kočevje”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 2000 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 – I. nadstropje
desno.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti javnega naročila, veljavnost: kot predvideva navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj (Uradni list RS,
št 43/00).
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni po sprejemu posamezne situacije, ki je sestavljena na podlagi potrjenih količin iz gradbene knjige in overjena
s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba, ki
je sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
izteka zadnjega garancijskega roka.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti in izpolniti vse dokumente in
obrazce, zahtevane z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: Ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpiranjem ponudb velja določilo 28. člena zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): Kot
merilo za dodelitev javnega naročila bo uporabljena:
– najnižja ponudbena cena ob upoštevanju fiksnih cen v času pogodbenega roka
ne glede na inflacijska gibanja (50% delež),
– kvaliteta ponujene opreme (5% delež),
– zagotavljanje servisiranja opreme (5%
delež),
– garancija za kvaliteto izvršenih del in
garancijski rok (10% delež),
– boniteta ponudnika (10% delež),
– reference ponudnika, podizvajalcev
in kadrov v obdobju 1995–2000, vključujoč dosedanje dobre izkušnje naročnika s
ponudnikom (20% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Vlasta Marušič, tel.
061/851-309, faks 061/855-531.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanih ali določiti
fazno izvedbo planiranih del oziroma dobave
opreme. V obeh primerih izbrani ponudnik
nima pravice do uveljavljanja odškodnine.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
17. 18.
Občina Kočevje
Ob-29215
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, faks 065/19-19-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Spodnje Drežniške
Ravne v Občini Kobarid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: predmet
javnega naročila: izgradnja čistilne naprave z iztočno kanalizacijo.
(b), (c)
Ocenjena
vrednost
naročila: 16,000.000 SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 24. 7.
2000, dokončanje del: 15. 9. 2000.
7. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva dokumentacijo:
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Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja
EDIL Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, tel
065-29-202, kontaktna oseba: Melinc Edi,
vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 23. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
20.000
SIT
na
žiro
račun
št.
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija čistilna naprava”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
ponedeljka 3. 7. 2000 do 13. ure, na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, (v tajništvo).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Čistilna naprava Drežniške Ravne” ter številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid, 3. 7. 2000 ob 13.15.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dostaviti akceptni nalog v višini 5% ponudbene
vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: pogoji glede načina plačila bodo podani v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov katerim bo podeljena
storitev je gradbena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da
mu bo prizanana sposobnost bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik predložene ponudbe ne more umakniti do 3. 8.
2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teže in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 7. 7. 2000.
17., 18.
EDIL Inženiring d.o.o.
Nova Gorica
Št. 81-33/01
Ob-29216
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: RTP 400/110 kV
Krško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja platoa in gradbenih konstrukcij v stikališču RTP 400/110 kV Krško, z razpletom daljnovodov.
Orientacijska
vrednost
naročila:
420,000.000 SIT (vse ostale podrobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je
na razpolago na vpogled na naslovu naročnika).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva samo
celovita ponudba.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izgradnja RTP 400/110 kV – izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ponudi celovito ponudbo v skladu z razpisom.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 15. 9.
2000 do 15. 6. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, med 10. in 12. uro, v tajništvu
Sektorja za investicije, II. nadstropje, Andreja Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 115.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 7. 2000 do
12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 2000 ob 13. uri, pri naročniku, sejna
soba C/IV. nadstropje.
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% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilni rok 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek podizvajalcev (poddobaviteljev) in navedena
pravna oblika odnosa med njimi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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 (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
priglasitveni list,
– 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 finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
(datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– fotokopijo potrdila 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 p. 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),
– dokazilo za zagotavljanje kvalitete ISO,
če ponudnik z njim razpolaga,
– reference ponudnika oziroma izvajalcev za predmet naročila na objektih 110 kV
in nad 110 kV, potrjene s strani naročnika.
Za reference na objektih ELES-a je potrebno navesti samo številko 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 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,
– 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,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,
– potrdila o strokovni usposobljenosti kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila,
za vodjo gradbišča vpis v IZS, v skladu z
zakonom o graditvi objektov,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (v skladu s 6. členom odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99 in 78/99). Kolikor se datum oddaje ponudbe ne bo skladal z datumom, ki ga bodo ponudniki izkazovali v mnenju pooblaščenega revizorja,
bomo tako ponudbo kot nepopolno izločili,
– če ponudnik predloži garancijo tuje
banke, mora naročnik obvezno preveriti boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Tuja
banka mora imeti najmanj IBCA rating AA-,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 10. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (56%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (4%),
– potrjene pozitivne reference ponudnika iz predmeta naročila (10%),
– potrjene pozitivne reference izvajalca
iz predmeta naročila (20%),
– rok izvedbe (5%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Ciril Bogataj, tel. 061/174-25-77, faks
061/174-24-32. Ponudnik lahko v času
razpisa zahteva dodatna pojasnila v roku 15
dni od datuma objave naročila.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14298.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: prva objava javnega razpisa.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 60/00
Ob-29218
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel.
068/393-24-50, faks 068/393-25-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koroška vas – Lakovnice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda Koroška vas–Lakovnice
I.b faza.
Skupna ocenjena vrednost gradbenih in
montažnih
del
javnega
naročila:
28,000.000 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe ponudnikov,
ki bodo posredovane samo za posamezne
sklope, ne bodo upoštevane oziroma štele
se bodo za nepopolne.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za nepopolne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
25. 7. 2000, konec del: 15. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za izgradnjo vodovoda Koroška vas–
Lakovnice I.b faza”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Stanojević Goran.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih
dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora poravnane davčne in druge
z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 30. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,
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– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila;
2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen;
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila;
4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku – ostaja v postopku oddaje naročila;
5. usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika se bo preverjala na podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7.
točki 4. člena odredbe ter na podlagi prilog
k navedenim izjavam.
6. sposobnost ponudnika
Sposobnost ponudnika se bo preverjala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov, pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in opreme, s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
7. zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o
graditvi objektov – ostaja v postopku oddaje naročila,
– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.
16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 351-03-3/00-0016-02(0801) Ob-29219

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
tel.
061/178-55-69,
faks
061/126-10-50.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje mesta Ljubljane.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: nakup
enega službenega stanovanja v izmeri
ca. 35 m2 za potrebe zaposlenih v pravosodnih organih na območju mesta
Ljubljane. Ocenjena vrednost nakupa je
13,000.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi:
a) že zgrajeno stanovanje,
b) stanovanje v gradnji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidene primopredaje stanovanj: do konca novembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za izobraževanje zaposlenih v pravosodnih organih, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, soba 119/IV,
Špela Majcen, tel. 061/178-55-69.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000, v
delovnih dneh, od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 6. 2000 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2000 ob 10. uri, v prostorih
Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti javnega razpisa,
z rokom veljavnosti do vključno datuma veljavnosti ponudbe – že ob predložitvi ponudbe;
b) bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti – ob predložitvi ponudbe le
izjava banke, da bo izdala navedeno garancijo;
c) bančno garancijo kot jamstvo za odpravo stvarnih napak v višini 5% pogodbene
vrednosti – ob predložitvi ponudbe le izjava
banke, da bo izdala navedeno garancijo.
Podrobnejše obrazložitve in navodila so
razvidna iz razpisne dokumentacije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v primeru nakupa stanovanja, kjer je objekt
v fazi graditve, se bo kupnina poravnavala
po mesečnih situacijah v skladu s planom
izvajanja del, ki je obvezna priloga pogodbe, v roku od 60 do 90 dni po prejemu in
potrditvi mesečnih situacij s strani kupca,
ob tem, da je kupec zadnjih 10% kupnine
dolžan poravnati šele po opravljeni primopredaji stanovanja. DUR nastane z zadnjim
dnem v mesecu, ob tem, da je kupec zavezan plačevati situacije šele, ko pogodbo
podpišeta obe stranki, je pogodba predložena Davčni upravi RS in podpis prodajalca
na pogodbi overi notar.
V primeru, da so predmet nakupa stanovanja v že zgrajenem objektu, pa se kupec
zavezuje 90% kupnine poravnati v roku od
60 do 90 dni za tem, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki, je pogodba predložena Davčni upravi RS in podpis prodajalca na pogodbi overi notar, 10% kupnine pa

je kupec dolžan poravnati po opravljeni primopredaji stanovanja.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti 90 dni po datumu odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): lokacijska ustreznost, ustreznost stanovanja po dodatnih merilih (odgovarjajoča velikost in število stanovanjskih prostorov, odgovarjajoča
tehnična opremljenost prostorov in opremljenost stanovanja z instalacijami, upravljanje objekta in opremljenost objekta z ustreznim številom parkirnih mest), plačilni pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku, cena; podrobnejša merila so merila, določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Špela Majcen, tel.
061/178-55-69, faks 061/126-10-50.
17., 18.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 01380/00
Ob-29221
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe del: Trbovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja objekta pošte Trbovlje, v predvideni
vrednosti 110,000.000 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.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
ŽR
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 10. uri.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
do 16. 8. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila do 50% vrednosti po potrjeni
posamezni situaciji je 30 dni od DUR, 50%
vrednosti po posamezni situaciji v roku 120
dni od DUR.
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 poravane, stečajni postopek ali
postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu 1999 (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: 16. 8. 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 3. 7. 2000 ob 10. uri, Slomškov trg 10, Maribor, Služba za gradbeništvo
in arhitekturo.
17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-29222
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
6000 Koper, Ulica 15. maja 13, tel.
066/4860, faks 066/486-120.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN):javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Norbedi (KS Hrvatini) – Mestna občina Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in

delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda in kanalizacije za
Norbede:
– vodovod; duktil ∅ 100 mm, 80 mm, L
= 2050 m, raztežilnik 20 m3,
– kanalizacija PVC ∅ 200, 150; L =
500 m.
Ocenjena vrednost je 60,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba po dostavljenem popisu.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del na izgradnji 27. 7. 2000, rok
izvedbe je 120 koledarskih dni, datum dokončanja 23. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.
– tajništvo, soba 101, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 6. 2000 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT ponudniki poravnajo na ŽR Rižanskega vodovoda Koper, št.
51400-601-11191.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
7. 7. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. (tajništvo), Ulica 15. maja 13, 6000
Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izgradnjo vodovoda in kanalizacije za Norbede – javni razpis”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 7. 7. 2000 ob 13.05, na
Rižanskem vodovodu (soba 113).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 5% od ocenjene vrednosti
(3,000.000 SIT).
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situacijah v roku 75 dni od datuma potrditve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 7. 7.
2000, od 13. ure dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– izkušnje s posameznim ponudnikom
splošno,
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– reference izvedbe podobnih del na primerljivem terenu.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo samo na podlagi pismenega zahtevka
na Rižanskem vodovodu Koper. Z vprašanji
in pojasnili se seznanijo vsi interesenti, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.
17., 18.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.
Št. 879/00
Ob-29223
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/735-119.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krašnja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode v Krašnji – fekalni kanal “F1 in F3”. Ocenjena vrednost del:
17,000.000 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: naročnik si pridržuje pravico do oddaje naročila dvema izvajalcema.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka je 20. 8. 2000, dokončanje del pa najkasneje do 30. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lukovica, Oddelek za komunalo, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
50120-630-810246,
sklic
na
št.
713000-1503. Ponudnik mora dokazilu o
plačilu priložiti izjavo, da je zavezanec za
DDV in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 4. 7.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lukovica, Lukovica
46, 1225 Lukovica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – izgradnja kanalizacije v Krašnji
(kanal F1 in F3)”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Lukovica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija se ne zahteva.
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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.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference, strokovnost, rok izvedbe, garancijski rok, rok plačila in plačilni
pogoji. Upoštevana bo celovitost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Lukovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
pri
Tomažu
Cerarju,
tel.
061/735-119, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
17., 18.
Občina Lukovica
Ob-29225
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, 6000 Koper,
066/271-771.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ulica Belveder v Kopru.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija podpornega zidu in obnova meteorne
kanalizacije.
Ocenjena vrednost del: 17,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: junij, julij, čas
izvedbe 60 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10,
soba 214.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000 (kontaktna oseba g. Klinar, tel. 066/446-246).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
51400-630-90004,
sklic
na:
0301-71300702.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, soba 214.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 13. uri, Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, soba 211.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% vrednosti del,
veljavnost do 25. 7. 2000.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo na podlagi izvršenih del, 60 dni po
prejemu računa (situacije).
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:
registracija, obratovalno dovoljenje, dokazila o razpolaganju s primerno mehanizacijo
in delovno silo.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– 60% ponudbena cena,
– 10% najkrajši rok izvedbe del,
– 20% finančni pogoji,
– 10% reference ponudnika.
16., 17., 18.
Mestna občina Koper
Št. 351-03/607-01/00
Ob-29232
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerklje, Ul. Franca Barleta,
4207 Cerklje, tel. 064/428-010, faks
04/252-10-27.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe del: Krvavška cesta 2,
4207 Cerklje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: vrtec v Cerkljah (gradbena dela, obrtniška dela, vročevodna kineta, elektroinstalacije, strojne instalacije, montažni del in oprema), v
ocenjeni vrednosti 75,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudba je vezana na projekt za
izvedbo.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 2000, zaključek: november 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta, 4207 Cerklje (tajništvo župana).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
20.000
SIT,
ŽR
51500-630-50176;
sklic
na
št.:
713-00002, ali na blagajni Občine Cerklje.
Ponudniki morajo ob dvigu razpisne dokumentacije predložiti fotokopijo potrdila o
plačilu ali blagajniški prejemek Občine Cerklje na Gorenjskem.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerklje, Ul. Franca
Barleta, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 10% vrednosti ponudbe.
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 je v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in sklenjeno pogodbo.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti dokumentacijo, določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, rok in način plačila, rok
dokončanja del, reference pri gradnji tovrstnih del, garancija, druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobijo ponudniki na naslovu investitorja.
17., 18.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 321-01/375/00-01
Ob-29233
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice,
068/30-66-963.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste v zasebnih in državnih gozdovih na območju Občine Dolenjske Toplice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine
Dolenjske Toplice v letu 2000.
Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 11,434.868 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 15. julij, dokončanje najkasneje do 30. oktobra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občinska uprava občine Dolenjske Toplice
(Rok Barbič), Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. junij 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občine Dolenjske Toplice, št. 52100-630-000-0040162,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
s pripisom “dokumentacija za vzdrževanje
gozdnih cest”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. junij 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinska uprava občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. junij 2000 ob 15. uri, na sedežu Občine Dolenjske Toplice.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 5% od vrednosti predložene
ponudbe za razpisani obseg del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 26. juniju 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– kontaktna oseba: Občinska uprava občine Dolenjske Toplice, Rok Barbič, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, tel.
068/30-66-962,
– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.
17., 18.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 56
Ob-29234
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica,
Grajska 11, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
062/815-526, faks 062/812-725.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Studenice, samostan Studenice – upravna stavba.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba betonske plošče v II. nadstropju, obnova zunanjih in notranjih zidnih oblog z
injiciranjem, pozidava stavbnega venca,
podeskanje strešnega napušča in dobava ter vgraditev stavbnega pohištva.
Orientacijska vrednost del je v višini
20,000.000 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 del je predvidena v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: strokovne smernice za izvedbo dela ZVNKD Maribor.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana na podlagi razpisne dokumentacije, strokovnih osnov ZVNKD Maribor; variantne ponudbe niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: dodatnih variant ni.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela za obnovo citirane nadaljnje obnove upravne stavbe
v kompleksu samostana Studenice se bodo
pričela predvidoma v mesecu juliju in se
končala do sredine meseca oktobra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo prejmete na sedežu
Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska 11 (tel. in faks sta pod točko 1), kontaktna oseba je Stanislav Gradišnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva razpisa,
vsak delovni dan od 7. do 14. ure, v petek
do 13. ure – do 26. junija 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno dokumentacijo v višini 5.000 SIT je treba nakazati na ŽR Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, št. 51810-603-37095, s pristavkom:
za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. junija 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za kulturo Slovenska
Bistrica, Grajska 11, 2310 Slovenska Bistrica.
Zapečatene kuverte, označene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”, z navedbo
predmeta javnega naročila. Na kuverti mora
biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. junija 2000
ob 11. uri, na sedežu Zavoda za kulturo
Slovenska Bistrica, v gradu Slovenska Bistrica, upravni prostori v II. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevani.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
za nadaljnjo obnovo upravne stavbe v kompleksu samostana Studenice bodo zagotovljena sredstva Ministrstva za kulturo RS in
lokalna sredstva; plačljivost pogodbenih
vrednosti izbranemu izvajalcu pa 60 dni po
prevzemu opravljenih del.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena pogodba
med naročnikom in izvajalcem o izvedbi del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančne, poslovne in tehnične sposobnosti, po
odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so podana v razpisni
dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: ponudniki bodo obveščeni o
izidu javnega naročila najkasneje do 10. julija 2000.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Zavod
za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska 11,
vsak delovni dan med 7. in 8. uro.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna namera ni bila naročena niti objavljena.
18.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Št. 351-18/2000-03
Ob-29235
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17, 2366 Muta, faks 0602/61-114.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Muta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zavarovanje brežin reke Bistrice na izlivnem
območju zaradi izboljšanja poplavne
varnosti lokacije čistilne naprave.
Orientacijska
vrednost
del
je
48,000.000 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: predviden rok
začetka del je 20. 7. 2000, dokončanje pa
30. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17,
2366 Muta, kontaktna oseba je Ferdo Jehart, tel. 0602/61-823.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure,
razen ob sobotah, nedeljah in državnih
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51860-630-25685, z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis Bistrica Muta”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 7. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Muta, Občinska
uprava, Glavni trg 17, 2366 Muta.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 13. uri, Občina Muta, Glavni trg 17, v sejni sobi.
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 višini 5% od orientacijske vrednosti javnega razpisa.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. 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.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 10. 7. 2000
po 10. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena na originalnem popisu del.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.
18.
Občina Muta
Št. 351-4/2000-03
Ob-29236
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17, 2366 Muta, faks 0602/61-114.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Muta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnovitvena dela na Gortinski cesti:
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I. faza: odcep od križišča Bistriški jarek
do Gortine v dolžini 1405 m,
II. faza: odcep proti Pernicam v dolžini
325 m.
Skupna orientacijska vrednost del je
30,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 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: predviden rok
začetka del je 1. 8. 2000, dokončanje pa
30. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17,
2366 Muta, kontaktna oseba je Ferdo Jehart, tel. 0602/61-823.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51860-630-25685, z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis cesta Gortina”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 7. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Muta, Občinska
uprava, Glavni trg 17, 2366 Muta.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 13. uri, Občina Muta, Glavni trg 17, v sejni sobi.
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 višini 5% od orientacijske vrednosti javnega razpisa.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. 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.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 11. 7. 2000
po 10. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-

rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena na originalnem popisu del.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.
18.
Občina Muta
Št. 34404-15/2000
Ob-29238
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica, faks 061/793-110.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Cerknica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
A) rekonstrukcija
lokalne
ceste
041100 Cajnarje–Sv. Vid v skupni dolžini 1860 m;
Orientacijska
vrednost
del
je
25,000.000 SIT.
B) rekonstrukcija
lokalne
ceste
041090 Stražišče–Dolenje Otave v
skupni dolžini 2050 m;
Orientacijska
vrednost
del
je
35,000.000 SIT.
C) rekonstrukcija
lokalne
ceste
041022 Cerknica–Dolenja vas, dolžina
760 m;
Orientacijska vrednost del je 6,000.000
SIT.
D) rekonstrukcija javnih poti v naselju Slivice v skupni dolžini 1230 m;
Orientacijska vrednost del je 6,000.000
SIT.
E) rekonstrukcija javnih poti v naselju Rakek, Škocjanska ulica, v skupni
dolžini 500 m;
Orientacijska vrednost del je 4,000.000
SIT.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
76,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
po podpisu pogodbe predvidoma avgust
2000; dokončanje del: oktober 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 6. 2000
do 7. 7. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR 50160-630-810321.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti v Občini Cerknica”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 12. uri, v pisarni župana
Občine Cerknica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
podpisani akceptni nalog v višini 5% od ponudbene cene kot garancija za resnost ponudbe in ga bo investitor vnovčil, kolikor
izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
akceptni nalog vrne v roku 5 dni po izbiri
izvajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne
ob podpisu pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec, z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so
registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti,
razpolagajo z ustrezno tehnologijo, imajo stalno zaposlene ali pogodbeno angažirane delavce v skladu z določili zakona o graditvi objektov ter ostale strokovne delavce.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 7. 2000 do
9. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji in cene, reference in kvaliteta, rok
izvedbe in garancijski roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Samo Mlinar, na tel. 061/793-313,
od 7. do 15. ure.
17., 18.
Občina Cerknica
Ob-29217
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter,
5290 Šempeter.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Šempeter pri Gorici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnovitvena in vzdrževalna dela na igrišču
osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri
Gorici.
Ocenjena vrednost: 30,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in mož-

nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: lahko oddaja del po fazah.
(c)
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: izvedba julij –
avgust 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, dodatne informacije: Ivan Lipovšek, tel. 065-12800.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do 15. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR: 52000-601-10243.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, Nova Gorica, v zapečateni kuverti s pripisom: Ne odpiraj – ponudba: »Obnovitvena in vzdrževalna dela na igrišču osnovne šole Ivana Roba Šempeter«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 13. uri, sejna soba Projekt
d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference ponudnika in podizvajalcev za tovrstna dela 15%, ponudbena cena 50%, finančna sposobnost 5%, garancijski rok za izvedena dela in vgrajene materiale 10%, rok
izvedbe 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg od razpisanega, glede na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe
zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. 18.
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Ob-29354
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, faks 03/5801-075.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Lesično-Zagorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija lokalne ceste št. 396103 – Lesično-Zagorje – nadaljevanje odseka od
km 1.800 do km 3.600 – ponovni javni
razpis.
Ocenjena vrednost celotne investicije:
35,000.000 SIT (z DDV).
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
sredina julija; končanje del sredina septembra.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kozje, Občinski urad, Kozje 37, 3260
Kozje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 6. 2000
do 19. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek 5.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR
Občine Kozje, št.: 50730-630-10194,
sklic: 00-7141-99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 27. 6. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti na naslov Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje, postopek za predložitev ponudbe je naveden v razpisni dokumentaciji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe so bodo odpirale 27. 6. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe, ki se glasi na 10% ocenjene vrednosti investicije. Ponudnik garancijo predloži
ob predložitvi ponudbe. Trajanje garancije
in vsebina ostalih zahtevanih garancij je razvidna v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
Investicija se bo financirala deloma iz sredstev ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, deloma iz sredstev naročnika. V primeru, da se sredstva iz ministrstva ne bodo
pridobila, se naročilo ne bo izvedlo. Način
plačila in roki plačil so določeni v pogodbi,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
12.
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 k ponudbi predložiti dokumentacijo, ki se za ugotavljanje
sposobnosti zahteva v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo določena v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Kozje, Občinski urad, Suzana
Kunst
in
Andreja
Reher,
tel.:
03/800-14-00, faks 03/5801-075, E-mail:
obcina.kozje@siol.net.
17., 18.
Občina Kozje
Št. 011-04-8/00
Ob-29419
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-696 Plešivec-Graška gora-Šmiklavž v km 2.100.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija plazu na cesti Plešivec
R3-696 odsek 7919 Plešivec-Graška
gora-Šmiklavž v km 2.100.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
23,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 4 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo plazu na cesti Plešivec R3-696 odsek 7919 Plešivec-Graška gora-Šmiklavž v
km 2.100.“ - A.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
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ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29420
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-696 Plešivec-Graška gora-Šmiklavž v km 3.600.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija plazu na cesti Plešivec
R3-696 odsek 7919 Plešivec-Graška
gora-Šmiklavž v km 3.600.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 4 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-

publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo plazu na cesti Plešivec v km
3.600.“ - A.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
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zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29421
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-694 Velenje-Dobrteša vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija ceste R2-694 odsek 1298 Velenje-Polzela na območju
sanacije plazu pri Sv. Andražu.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
24,125.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste R2-694 odsek 1298
Velenje-Polzela na območju sanacije plazu
pri Sv. Andražu.“ - A.B.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-

ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29422
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-221 Izlake-Zagorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izgradnja para avtobusnih postajališč na cesti R1-221, odsek 1218 od
km 1.949 v Zagorju-Siporex.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
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publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 2000 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izgradnjo para avtobusnih postajališč na cesti R1-221, odsek 1218 od km 1.949 v
Zagorju-Siporex.“ - A.B.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
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publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29424
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-711 Rače-Kungota-Kidričevo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev križišča na cesti R3-711
odsek 9013 v Račah.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
24,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev križišča na cesti R3-711 odsek
9013 v Račah.“ - I.Š.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90
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dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo delno financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno občina
Rače-Fram. Naročnik bo plačal opravljena
dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29425
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta G1-1 Dravograd-Radlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev križišča na cesti G1-1
Muta 3 (Spodnja Muta).
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
23,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev križišča na cesti G1-1 Muta 3
(Spodnja Muta).“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
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zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29426
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R2-444 Ajdovščina-Selo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija cestnega priključka lokalne ceste Bevarji-Kukanje na
G1-12 odsek 346 v km 5.8+62.00.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
13,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 75 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo cestnega priključka lokalne
ceste Bevarji-Kukanje na G1-12 odsek 346
v km 5.8+62.00.“ - A.Z.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-

ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29427
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-225 Kamnik (Mekinje) Stahovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: manjša popravila zidov na območju CP Ljubljana.
Ocenjena vrednost vseh del: 5,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti 60 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
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oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
manjša popravila zidov na območju CP Ljubjana.“ - S.S.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
30. 6. 2000 ob 12.30 uri na naslovu: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna soba I.
nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
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zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29428
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-710 Maribor-Vurberk-Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: manjša popravila zidov na območju CP Ptuj.
Ocenjena vrednost vseh del: 2,500.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti 60 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do 12.00.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
manjša popravila zidov na območju CP Ptuj.“
- A.F.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-29430
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta G2 Trbovlje-Hrastnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija ceste G2-108 odsek 1158 Trbovlje-Hrastnik od km
1.800 do km 3.080.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
650,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 7. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste G2-108 odsek 1158
Trbovlje-Hrastnik od km 1.800 do km
3.080.“ - F.S.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 7. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: Razpisana dela
se delno financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.list, št.
13/96 in 41/98) in delno iz sredstev Proračuna Republike Slovenije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
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Št. 414-05-44/00-2201
Ob-29472
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, faks
068/322-731.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Športno-rekreacijski
center Loka, Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževalna dela na Športno rekreacijskem
centru Loka v Novem mestu.
Ocenjena vrednost del je 19,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
25. 7. 2000, dokončanje del 5. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto, Služba za investicije,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52100-630-40115, pri APP Novo mesto, z
oznako “Razpisna dokumentacija za ŠRC
Loka”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto. Ponudbe morajo biti v
zaprti kuverti z označbo “Ne odpiraj – Ponudba za vzdrževalna dela ŠRC Loka”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova 1.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference (maks. 5 točk),
– ponudbena cena (maks. 80 točk),
– plačilni pogoji (maks. 15 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obseg del se bo prilagodil razpoložljivim finančnim sredstvom v proračunu.
Dodatne informacije se dobijo na naslovu Mestna občina Novo mesto, Služba za
investicije, kontaktna oseba Danica Okleščen, tel. 068/317-206.
17., 18.
Mestna občina Novo mesto
Ob-29473
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tabor, Tabor 25, 3304 Ta-

bor, tel./faks 063/727-236, e-pošta: obcina.tabor@siol.net.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Tabor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
1. sanacija javne poti št. 992 670,
Tabor–Dol,
2. ureditev javne poti št. 992 270,
Ojstriška vas–Grajska vas in
3. ureditev javne poti št. 992 340,
Ojstriška vas–Kapla.
Ocenjena vrednost izvedbe del z DDV
znaša:
pod 1.: 12,000.000 SIT,
pod 2.: 20,000.000 SIT,
pod 3.: 10,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezno javno naročilo ali vsa javna naročila.
(c)
Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo samo za del
storitev: storitev se lahko odda za pripravljalna dela posebej in za asfaltiranje posebej.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudbe morajo biti podane po osnovnem popisu na predloženih popisnih listih in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: za vsa tri javna
naročila je datum končanja 31. avgust
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 6. 2000 do
19. 6. 2000 (vsak delovni dan od 8. do
13. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije s projektno dokumentacijo znaša 9.900
SIT, z upoštevanjem 19% DDV.
Znesek se nakaže virmansko na ŽR št.
50750-630-10329, sklicna št. 01 112; za
razpisno dokumentacijo: Sanacija in ureditev javnih poti.
Ponudnik mora obvezno navesti svojo
davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Občine Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis”, z navedbo predmeta javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000, v sejni sobi Občine Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor, ob 13. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v okviru ponudbene dokumentacije predložiti za zavarovanje resnosti ponudbe veljavno bančno garancijo v višini 5% od ponudbene vrednosti, izplačljivo
na prvi poziv, z veljavnostjo 60 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.
Naročnik bo bančno garancijo vnovčil v
primeru, če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju, oziroma če ponudnik
umakne ponudbo po dovoljenem roku. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se dokument
zavarovanja vrne takoj po pravnomočni veljavnosti javnega razpisa, izbranemu ponudniku pa ob podpisu pogodbe o izvajanju.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS; ostalo v razpisni dokumentaciji.
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:
kot določa razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka,
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (50 točk), plačilni pogoji – več
kot 60-dnevni plačilni odlog plačila brez
obresti (20 točk), celovitost ponudbe (15
točk), reference (15 točk). Najustreznejša
ponudba posameznega merila ima najugodnejši rang. Ostale ponudbe se razvrstijo in
točkujejo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik si pridržuje pravico spremembe fizičnega in finančnega obsega javnega
naročila z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti od javnega naročila (podpisa pogodbe). V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova,
– naročnik ni dolžan oddati naročilo najcenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi pravico, da delo ne da nobenemu ponudniku,
– vse dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko do 23. 6. 2000
pridobite na Občini Tabor, Tabor 25, 3304
Tabor, tel. 03/57-27-236, kontaktna oseba je Lilijana Štor.
17., 18.
Občina Tabor
Št. 110-1/00
Ob-29552
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielrjeva 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 Kozarje – Brezovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja protihrupne zaščite za naselje Kozarje na AC Kozarje – Brezovica.
Ocenjena
vrednost
celote
je
95,000.000 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: rok dokončanja del je 3 mesece po podpisu pogodbe.
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
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 9. 6. 2000 do 26. 6.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 7. 2000 do 10,30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Gradnjo protihrupne zaščite za naselje
Kozarje na AC Kozarje – Brezovica« Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 7. 2000
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
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 2,850.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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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 mag.
Barbara Likar – Družba za državne ceste
d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel
30-94-296, faks 30-94-260.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 0501/48-3-308/75-00
Ob-29553
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Policijska postaja
Bovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zgraditev zidanega objekta za Policijsko postajo Bovec, oddaja in izvedba del po
sistemu »ključ v roke«.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša 148,000.000 SIT.
Podroben opis zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije javnega razpisa.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
celoti.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: najkasnejši
rok za dokončanje del je 4 mesece in pol
od pričetka del. Predvideni rok pričetka del
je 1. 8. 2000, predvideni rok za dokončanje del pa 15. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve: Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, Kontaktna oseba: Borut Jug,
tel. 061/172-4825.
(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, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 10.000 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,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek: 10.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-75-00.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 2000, ob 10. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o zgraditvi objekta za Policijsko postajo Bovec, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 160 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): cena,
rok izvedbe, reference kadrov, finančno stanje ponudnika, reference ponudnika in certifikat ISO 9001.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo za ceno je 70 točk, za rok
izvedbe 10 točk, za reference kadrov 8
točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk,
za reference ponudnika 4 točke in za certifikat ISO 9001 4 točke.
16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 961-21/00
Ob-29562
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, faks (061)
125-98-23.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ulica 1. junija 19,
Trbovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
prenova poslovnih prostorov Zavoda
RS za zaposlovanje, Urad za delo Trbovlje.
Celotna ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 2000 do
31. 8. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vložišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana (klet – soba 4), pri Mileni Kyrinovi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 6. 2000
do 21. 6. 2000, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
20.000 SIT na ŽR 50106-603-44712, sklic
na št. 961-21/00 in pripisom “razpisna dokumentacija – Prenova poslovnih prostorov
UD Trbovlje”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2000 do 10. ure
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet – soba 4) z oznako “Ponudba – ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila in sicer “Javni
razpis – Adaptacija UD Trbovlje” s pripisom
št. objave v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2000 ob
10.15, v sejni sobi Zavoda RS za zaposlovanje
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za finančno zavarovanje
predložiti bianko menico v višini 10% ponudbene vrednosti naročila in menično izjavo s klavzulo brez protesta.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2000.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom podpisal pogodbo o prenovi
poslovnih prostorov.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.

Št.

14. Datum, do katerega ponudniki lahko umaknejo ponudbe: do pričetka odpiranja ponudb (27. 6. 2000 do 10. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– Ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost.
Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami. Za vsakih 50.000 SIT nad
najnižjo ponudbeno ceno se odšteje 5 točk.
– Rok izvedbe (šteje se od podpisa pogodbe):
– od 30–45 dni
50 točk,
– daljši od 45 dni
30 točk.
– Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši
plačilni rok):
– 60 dni
70 točk,
– od 60–65 dni
80 točk,
– od 65–70 dni
90 točk,
– nad 70 dni
100 točk.
– Dodatne ugodnosti: vrednotijo se druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku in jih je možno finančno ovrednotiti. Število točk po tej postavki je maksimalno 50
točk po oceni strokovne komisije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: le v pisni obliki na faks št. (061) 125-16-50,
kontaktna oseba Marija Poglajen
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne: to je prva objava
javnega razpisa za to naročilo.
Zavod RS za zaposlovanje
Nadaljevanje na strani 5004

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-29750
V javnem razpisu za najem opremljenih
poslovnih prostorov..., objavljenem v Ur. l.
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28364,
Št. 363-25/00 se datum v 18. točki pravilno glasi:
18. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javenga razpisa: 14. 7.
2000.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Razveljavitev
Ob-29239
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, razveljavlja javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za “Tiskanje glasila
Naš stik”, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23321.
Na podlagi zahtevka za revizijo enega
izmed ponudnikov in ugotovitvijo naročnika,
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da nadaljevanje postopka ne bi bila v skladu
z zakonom, se delno razveljavi javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za izbor
najugodnejšega ponudnika, in sicer za postavko “B) tiskanje glasila Naš stik”. S tem
se razveljavi tudi sklep št. 81-03/BJ z dne
20. 4. 2000.
Naročnik bo izvedel nov javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za izbor najugodnejšega ponudnika za “Tiskanje glasila
Naš stik”.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 81-03
Ob-29528
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: tiskanje glasila “Naš stik”.
Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delne ponudbe niso dovoljene.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: glasilo izhaja mesečno, po letnem načrtu, ki je priložen razpisnim pogojem. Pogodba se sklepa za obdobje petih let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, Služba za odnose z javnostmi,
kontaktna oseba je Brane Janjič, tel.
061/174-2536.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + DDV (19%),
skupaj 5.950 SIT virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 6. 2000 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku vložišče, soba
3C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2000 ob 10. uri, soba “D” v IV.
nadstropju v Hajdrihovi 2, Ljubljana.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: avansa ni, plačilni
rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
1. izpolnjen obrazec “Ponudba”,
2. izjava ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
3. registracija podjetja pri pristojnem
organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list,
4. pravnomočno odločbo - dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
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sti, ki je predmet javnega odpiranja (datum
izdaje listine in njene overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
5. 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,
6. potrdilo Ministrstva za finance –
Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
v obdobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
7. potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV,
8. 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),
9. potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih je razvidno da (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni):
– 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,
10. seznam referenčnih časopisov in
revij, ki jih ponudnik tiska,
11. časopisi in revije, ki jih ponudnik
tiska,
12. z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in
podpisana,
13. izpolnjen obrazec ponudbenega
predračuna,
14. parafiran vzored bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
dneva, ki je določen za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 75%,
– plačilni pogoji 5%,
– tehnična merila 20%.
18., 19., 20.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Ob-29467
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Ljubljana, faks 061/29 14 820.
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 projektov
PGD, PZI in PZR: krmiljenje ur z radijskim
signalom na celotnem področju Slovenskih
železnic.
Ocenjena skupna vrednost naročila:
4,000.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je pogojena z
registracijo in ustreznimi referencami ponudnika za projektiranje del, ki so predmet
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tega razpisa v skladu z zakonom o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 29/86, 40/94,
29/95, 59/96).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: projekt, ki je predmet tega razpisa mora biti
izveden v skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 35/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: pravna
oseba mora navesti imena, strokovne kvalifikacije in reference osebja odgovornega za
izvedbo storitve.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece od podpisa
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura – Služba ETD, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
365/III. nadstropje, tel. 061/29 14 601.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na voljo do 20. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000
SIT
na
žiro
račun
št.
50100-601-5014744.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 4. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 205/II. nadstropje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 7. 2000 ob 10.
uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana – steklena dvorana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 400.000 SIT z veljavnostjo 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št. 9/00)
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 7. 2000
oziroma po začetku odpiranja javnega odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference: 30%,
– rok: 10%,
– ponudbena cena: 60%.
18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno ali po telefaksu 061/29 14
820 do 21. 6. 2000. Naročnik bo na vsa
vprašanja pisno odgovoril vsem zainteresiranim ponudnikom, ki so pravočasno dvignili ponudbo do 20. 6. 2000.
19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 363-57/99
Ob-29468
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a Ljubljana, telefaks
01/478 5579.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem delno opremljenih poslovnih prostorov v okvirni površini 460 m2 za potrebe Območne geodetske uprave in izpostave Sevnica, ocenjena vrednost naročila znaša: 12,200.000 SIT
letno.
4. Kraj izvedbe: Sevnica.
5. (a), (b), (c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma posrednik predložil več ponudb za najem različnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba izdelana na originalni razpisni dokumentaciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mora biti oddana v svojem ovitku.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži variantno ponudbo.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora obvezno predložiti tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 15.
10. 2000, dokončanje storitve: nedoločen
čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, kontaktna oseba je Mirjam Plestenjak, tel. 01/4785496, telefaks
01/478 5579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republie Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področju katere spada izvedba javnega naročila (velja za posrednika),
– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0-80 točk),
3. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0-5 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 3
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.
4. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3 tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 5. 7. 2000.
18. Druge informacije o naročilu: Duša
Škulj, tel. 01/478-5239.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 5. 5. 2000 Uradnem listu RS, št. 36-37, Ob-26823, objava
o izidu pa dne 9. 6. 2000.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-29469
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, faks
5246-480.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca za izvedbo storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prigradnja reducirne
postaje 8,5/1,2 bar blokov 1, 2 in 3,
okvirni znesek 30,000.000 SIT (brez
DDV).
4. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
5. (a),
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora pripraviti ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja naročila avgust 2000, izvajanje naročila predvidoma 4 mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, Oddelek za ekonomiko in javna na-

ročila I. nad. soba 29, kontaktna oseba je
Mateja Langerholc, tel. 5875-246.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati vsak delovnik od 8. do 12.
ure do vključno 16. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik mora znesek
9.520 SIT (z DDV) nakazati na račun naročnika št. 50103-601-16504.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 10. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad.
soba 29.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000 ob 11. uri
v sejni sobi naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna
25. 8. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo in predlogom pogodbe
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko zamenjajo ponudbo ali od nje odstopijo najkasneje do 10. 7. 2000 do
12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena do 35 točk,
– tehnološka rešitev do 30 točk
– celovitost ponudbe do 10 točk,
– kompatibilnost opreme z obstoječo do
15 točk,
– reference do 5 točk,
– rok izvedbe do 5 točk.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 1283/00
Ob-29224
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kostak, d.d., Krško, Leskovška cesta 2A, Krško, telefaks 0608/24-17-250.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: Krško.
4. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: sanacija kanalizacije
ob Valvazorjevem nabrežju v Krškem –
V. faza, ki zajema sanacijo s plastifikacijo notranje površine obstoječega betonskega kanalizacijskega kolektorja in sanacijo prilkjučkov (klasična izvedba z iz-
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kopom in zamenjavo obstoječih priključkov). Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: 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: za ponudnika velja
sprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik, ki ponudi variantno
izvedbo, mora predložiti tudi ponudbo za
izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– predvideni rok pričetka del je 1. 8.
2000,
– predvideni rok za dokončanje del pa
30. 9. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kostak d.d. Krško, kont. oseba Marjan Starc,
ek., Leskovška cesta 2A, Krško, tel.
0608/24-17-231.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 22. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati
znesek 10.000 SIT z virmanom na račun št.
APP 51600-601-10633, in sicer pred dvigom razpisne dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 10. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kostak, d.d., Krško, Leskovška cesta 2A, 8270 Krško, tel.
0608/24-17-201, (v tajništvo družbe).
Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo kanalizacije v Krškem – V. faza“ in
številko objave razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 2000 ob
13. uri na naslovu: Kostak, d.d., Krško,
Leskovška cesta 2A, Krško, v sejni sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 10% od ponudbene vrednosti, ki traja do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo se izvede
na podlagi mesečnih situacij, z rokom zapadlosti 60 dni.
14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– ponudbena cena
30 %,
– reference ponudnika
30 %,
– rok dokončanja del
15 %,
– garancijski rok
20 %,
– pravočasno izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti
5 %.
18., 19., 20.
Kostak, d.d., Krško
Št. 479/2000
Ob-29226
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Divača, Kraška cesta 32,
6215 Divača, telefaks št. 067/37-700-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v šolskem letu 2000/2001 v Občini Divača. Podrobnejši opis storitve (po relacijah) je v razpisni dokumentaciji. Ocenjena vrednost naročila je 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Šolski okoliš Osnovne
šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami razervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97) in navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),
zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 72/94, 54/96, 48/98, 7/99,
65/99 in 36/00), pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora prevzeti izvedbo celotne storitve - opravljanje prevozov na vseh navedenih relacijah v razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: vse šolske dni v šolskem letu 2000/2001 - s pričetkom 1. 9.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Divača, Občinska uprava, Kraška cesta 32, 6215 Divača, Tatjana Cerkvenik,
tel. 067/37-700.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.000
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SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št.
51420-630-90051, s pripisom za razpisno
dokumentacijo - prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: četrtek, 29. 6. 2000
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba se odda v sprejemni pisarni Občine Divača, naslov: Občina Divača, Kraška c. 32, 6215 Divača.
Ovojnica mora biti opremljena v skladu z
določili 27. čl. ZJN.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 2000 ob
11. uri v prostorih Občine Divača, Kraška
cesta 32.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: minimalni rok plačila 30 dni po prejetem računu.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kolikor zagotavlja ponudnik izvedbo del s podizvajalci, mora
predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik bo moral predložiti dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji (cene v
tarifni lestvici in cena dostavnega kilometra,
število obračunanih dni na mesec, rok plačila, reference pri prevozu otrok v šolo, druge ugodnosti).
18. Druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Občina Divača
Št. 025-59/2000-2
Ob-29227
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave
Kranj, Izpostave Jesenice, ocenjena vrednost naročila: 70.000 SIT na mesec.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori območne Geodetske uprave Kranj, Izpostave
Jesenice, Cesta maršala Tita 86, Jesenice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in

so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za izvedbo celotne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe, za obdobje
enega leta od podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije - Glavni
urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, kontaktna oseba: Nives Jurcan, P25, tel.
061/178-49-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 6. 200 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Nives Jurcan, soba št. P25. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“ in s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2000 ob 8.30 v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska 12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku: ni potrebno.
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: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od 21. 6. 2000
od 8. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
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fiksnost cene, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9/a.
19., 20.
Geodetska uprava RS
Št. 50/26
Ob-29228
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, tel.
062/811-241, faks 062/811-141.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za
komunalno infrastrukturo v občini Slovenska Bistrica.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
65,000.000 SIT brez vključenega davka na
dodano vrednost.
4. Kraj izvedbe: Občina Slovenska Bistrica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: projektna dokumentacija mora biti izdelana v
skladu z veljavnimi predpisi - pravilnikom o
podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko dajo ponudbo za storitev kot celoto, samo za del storitve ni možno.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitev je takoj po podpisu pogodbe; rok za
dokončanje je 10. januar 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete do 23. 6. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom ali položnico na ŽR št.
51810-630-25589.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 7. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z označbo: “Javni razpis - dokumentacija za pridobitev sredstev za komunalno infrastruktu-

ro v Občini Slovenska Bistrica - Ne odpiraj!“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti. Rok trajanja garancije je 60 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: financiranje in plačevanje v skladu v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Ur. l.
RS, št. 9/00).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z enim izvajalcem.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo del.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: na naslovu Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, kontaktna oseba Danica Sagadin Leskovar, tel.
062/811-241.
19., 20.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 81-33/50/2
Ob-29241
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev. Prvi javni razpis je bil objavljen dne 31. 3. 2000 v Uradnem listu RS, št. 90.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za naslednje objekte Elektro-Slovenije, d.o.o.:
1. rekonstrukcija DV 2 × 110 kV
Fala–Pekre,
2. RTP 400-220/110 45 kV Divača, dogradnja transformacije 400/110
kV in 110 kV DV polj Gorica in Pivka 2,
3. rekonstrukcija DV 2 × 110 kV
Gorica–Divača,
4. RTP 110/20 kV Gorica, dogradnja 110 kV polja Divača,
5. RTP 400/220/110 kV Beričevo,
dogradnja 400 kV DV polj Krško 1 in 2,
6. RTP 400/110 kV Krško, dogradnja 400 kV DV polj Beričevo 1 in 2,
7. DV 2 × 400 kV Krško – slov.-hr.
meja in odsek DV 2 × 110 kV Krško–
Brežice, OPGW, kabelski sistem in terminalska TK oprema,
8. DV 110 kV Doblar–Tolmin–
Cerkno, odsek Tolmin–Cerkno in DV
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110 kV Cerkno–Idrija, OPGW, kabelski
sistem in terminalska TK oprema,
9. DV 110 kV Ajdovščina–Idrija,
OPGW, kabelski sistem in terminalska
TK oprema,
10. DV 2 × 110 kV Beričevo–Grosuplje in DV 110 kV Grosuplje–Kočevje,
OPGW, kabelski sistem in terminalska
TK oprema,
11. DV 220 kV Kleče–Beričevo,
OPGW, kabelski sistem in terminalska
TK oprema.
Ocenjena
vrednost
naročila:
143,500.000 SIT.
4.
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: naročnik bo upošteval izdelavo projektne dokumentacije delne ponudbe, in sicer za posamezne dele navedene
pod 1. do 11. točke, skladno s 3. točko
objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba za posamezen objekt naveden v 3. točki te objave, brez variant.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do 30. 7. 2000, do
30. 5. 2001.
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 investicije, II. nadstropje, Andreja
Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 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: do 11. 7. 2000 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3C5, prevzemnica Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02, Hajdrihova 2,
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba C/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% skupne ponudbene vrednosti, 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 storitve skladno s terminskim planom in usklajeno dinamiko plačil.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno 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 finance – 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
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,
– 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),
– reference ponudnika za celotni obseg
predmeta naročila oziroma posameznega
objekta – projekta navedenega pod 3. točko te objave za 1. do 11. točko na elektroenergetskih objektih 110 kV, 220 kV in
400 kV, potrjene s strani naročnika. Za reference na objektih ELES je potrebno navesti samo številko pogodbe, naziv projekta in
datum izvedbe,
– reference in potrdila o strokovni usposobljenosti kadrov članstvo v IZS, ki bodo
sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije. Seznam lastnih strokovnih kadrov,
če so vključeni tudi zunanji strokovni kadri,
– rok za izdelavo dokumentacije s terminskim planom po objektih in projektih,
– zagotavljanje kvalitete in celovitost izdelave dokumentacije:
– način izdelave dokumentacije,
– razpolaganje z vhodnimi podatki,
– starost podjetja oziroma leto od katerega izvaja ponujeno storitev (navesti nekaj najstarejših referenc),
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– dosedanje izpolnjevanje pogodbenih rokov (če obstajajo, navesti pet pogodb
med naročnikom in ponudnikom, kjer je bila
storitev izvedena pred rokom ali v pogodbenem roku. Resničnost podatkov potrdi odgovorna oseba ponudnika,
– dokazilo o članstvu v Inženirski zbornici Slovenije za podjetje ponudnika,
– 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 menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– 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,
– pisna dokazila (izjavo) in informacije iz
katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga
s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (skladno s 6. členom odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99 in 78/99), če se
datum oddaje ponudbe ne bo skladal z datumom, ki ga bodo ponudniki izkazovali v
mnenju pooblaščenega revizorja, bomo tako ponudbo kot nepopolno izločili.
Vse ostale zahtevane dokumente, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (60%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (2%),
– zagotavljanje kvalitete in celovitost izvedbe (5%),
– reference ponudnika za tovrstna dela
(10%),
– reference kadrov, ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila (13%),
– rok izdelave projektne dokumentacije
(5%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije je Aleš Kregar, tel. 061/174-25-70,
faks 061/174-24-32.
19., 20.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 81-33/2
Ob-29243
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
061/174-23-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža sistema za sinhronizacijo telekomunikacijskega omrežja Elektro-Slovenije,
d.o.o.
Ocenjena
vrednost
naročila:
90,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Telekomunikacijsko
omrežje Elektro-Slovenije, d.o.o.
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: do 31. 7. 2000 do 30.
11. 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 teleinformatiko, IV. nadstropje, Irma
Bizjak, tel. 174-23-12, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 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: do 10. 7. 2000 do
12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3C5, prevzemnica Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02, Hajdrihova 2,
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 13. uri pri naročniku, sejna
soba B/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% skupne ponudbene vrednosti, 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 storitve 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
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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 finance – 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
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,
– 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),
– reference in usposobljenost kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila,
– reference in proizvajalca sinhronizacijske opreme,
– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– ponudnik naj navede specializirano
opremo, ki bo uporabljena za izvedbo predmeta naročila,
– potrdilo o vpisu v Inženirsko zbornico
Slovenije,
– 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,
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila
skladno s 6. členom odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov,
– tehnično rešitev za sinhronizacijo TK
omrežja s ponujeno opremo,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (64%),
– plačilni pogoji (5%),
– reference proizvajalca sinhronizacijske
opreme (5%),
– vrednotenje tehnične rešitve (12%),
– garancijska doba za cezijev PRC vir
(5%),
– zagotavljanje ure realnega časa (3%),
– podpora (6%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije je Boris Lagler, tel. 061/174-32-29,
061/174-32-22, faks 061/174-32-22.
19., 20.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 663-05-391/2000-003
Ob-29247
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava vozil za prevoz
varovancev varstveno-delovnih centrov;
12.300.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni delnih ponudb.
7. (a), (b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek takoj po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 28, kontaktna oseba Simona Škerjanec, tel. 061/178-34-94.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 6. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer “Javni razpis – vozila za VDC”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 2000 ob
12. uri v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
Ljubljana, sejna soba.
12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb (29. 6. 2000 do 10. ure).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 100/00
Ob-29249
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj, 062/651-135.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole in iz njih v Občini Šentilj.
Ocenjena vrednost naročila za šolsko leto 2000/2001 je 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje šolskih okolišev:
– Osnovne šole Rudolfa Maistra, Šentilj,
– Podružnične šole Ceršak,
– Osnovne šole Sladki Vrh,
– Podružnične šole Zg. Velka.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: v razpisni dokumentaciji.
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(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. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 2000/2001,
2001/2002 in 2002/2003, začetek 1. 9.
2000 in zaključek 30. 6. 2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj, tajništvo občine.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do preteka 10 delovnih dni od objave, vsak delovni dan med
8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računovodstvu Občine Šentilj, v višini 5.000 SIT.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje 20. dan po objavi do
11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj, tajništvo občine.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. dan po objavi ob
12. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.
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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje sposobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe do pričetka odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: postopek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Občina Šentilj

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 3169
Ob-29250
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Mariboru, Univerzitetna
knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000
Maribor,
tel.
062/215-851,
faks
062/226-087.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava:
1. tujih periodičnih publikacij, za
51,000.000 SIT,
2. tujih baz podatkov na CD-ROM,
za 22,300.000 SIT.
Ocenjena vrednost naročila v letu 2001
znaša skupaj 73,300.000 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: ni.
(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 obrazcu ponudbe je potrebno navesti imena odgovornih za izvedbo storitve.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
storitve samo 1. in ali samo 2. skupine navedene v 3. točki te objave.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 10. 2000 do 30.
9. 2001 (12 mesecev).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor, uprava, soba 414, 4. nadstropje, Antonija Bratuša.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 6. 2000
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na račun naročnika št.
51800-603-31070 z namenom nakazila;
“za razpisno dokumentacijo”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 9. 2000 vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna 10,
2000 Maribor, soba 414, prevzemnica Antonija Bratuša.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2000 ob 12. uri v mali sejni
sobi Univerzitetne knjižnice Maribor, 4.
nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določena so v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu s pogodbo, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. členom zakona o javnih naročilih.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene so v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 9. 2000
po 11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena so v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Ob-29253
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel. 061/17-84-600, telefaks
061/17-84-719.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba rušitvenih
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del ter zunanjih naprav in priključkov za
1. in 2. fazo obnove in dograditve Morsko-biološkega središča v Piranu.
Ocenjena vrednost del je 350,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Piran.
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 (ZOG),
– posebne gradbene uzance,
– lokacijsko dovoljenje 351-532/98, ki
ga je izdala upravna enota Piran.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za izvedbo del 1. faze je največ 290 koledarskih dni od dneva
uvedbe v delo, rok za izvedbo del 2. faze je
280 dni od dneva pričetka del na 2. fazi.
Predvideni datum začetka del je 15. 9.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
inženiring, d.d., Vurnikova ulica 2, 1000
Ljubljana, tel. 061/13-14-247, telefaks
061/319-245.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi razpisa vsak delovni dan od 8. do 14. ure in
najkasneje do 22. 6. 2000, do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v znesku 128.000
SIT ponudniki plačajo z virmanom na žiro
račun 50105-601-11966.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki jih bodo ponudniki predložili do
25. 7. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v V. nadstropju dne 25. 7. 2000
ob 13. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za vrednost 17,550.000
SIT s trajanjem do 26. 9. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnostnavedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe navedeno v
razpisni dokumentaciji.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje LIZ inženiring,
d.d., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel.
01/23-44-006 in po e-mailu fedor.umek@liz-inzeniring.si Fedor Anton Umek, najkasneje do 29. 6. 2000 do 12. ure.
19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 961-19/00
Ob-29254
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks
061/215-459.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava računalniške
programske opreme za podporo finančne in kadrovske funkcije.
Ocenjena vrednost je ca. 29,000.000
SIT.
Vzdrževanje in prilagajanje te programske opreme zakonskim spremembam in
spremembam v postopkih dela v času uporabe te programske opreme.
Ocenjena vrednost je ca. 4,000.000 SIT
letno.
4. Kraj izvedbe: Centralna služba, Območne službe in Uradi za delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:

zahtevane strokovne kvalifikacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo samo za izvedbo naročila v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dopustne so variantne ponudbe. Način priprave variantnih
ponudb je opisan v razpisni dokumentaciji.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dobava programske
opreme: začetek del takoj po podpisu pogodbe, zaključek del april 2001.
Vzdrževanje, prilagajanje: vsaj 5 let po
končani dobavi.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče, tel.
061/200-23-56.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen do ponedeljka, 26. junija 2000, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo prevzemnika razpisne dokumentacije in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št. 50106-603-44712
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana, s
pripisom “Razpisna dokumentacija – ZRSZ
961-19/00”. Razpisno dokumenacijo je
možno prejeti tudi po pošti. V takem primeru mora interesent poslati zgoraj omenjena
pisna dokazila na faks 061/125-98-23 in
na podlagi tega prejme razpisno dokumentacijo priporočeno po pošti.
Na pooblastilu morajo biti napisani podatki: naziv in naslov prevzemnika, faks in
odgovorna oseba.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2000, do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje,Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče, (klet – soba 04).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 10.15, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
2,900.000 SIT, ki mora biti veljavna do
15. 9. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje opravljati plačila v skladu z zakonom in
navodili o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom podpisal pogodbo o dobavi in
vzdrževanju programske opreme.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve za priznavanje sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 7. 2000,
po zaključku odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– celovitost in ustreznost ponudbe (20%),
– upoštevanje standardov naročnika
(20%),
– funkcionalnost in prilagodljivost ponujene rešitve (40%),
– cena (20%).
Način uporabe meril je podrobneje opisan v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko ponudniki zahtevajo na
način, ki je opisan v razpisni dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere za to naročilo ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava javnega razpisa za to naročilo.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 43-1/00
Ob-29256
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP KENOG, d.o.o., Sedejeva 7,
5000 Nova Gorica, faks 05/30-23-228.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vgradnja kondenzacijskega
kotla z merilno-regulacijsko progo.
Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ulica Marija Kogoja v
Novi Gorici.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni dokumentaciji.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni delne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudba mora biti izdelana na način
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvedba – pričetek
1. september, zaključek 20. september
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
KENOG, d.o.o., Sedejeva 7, 5000 Nova
Gorica, vodja teh. sektorja Janez Žurman.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. junij 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. junij 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP KENOG, d.o.o., Sedejeva 7, 5000 Nova Gorica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. junij 2000, JP KENOG, d.o.o., Sedejeva 7, 5000 Nova Gorica, ob 12.30.
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12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora dostaviti dokazila, zahtevana v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. junij
2000, po 11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Javno podjetje Komunalna energetika
Nova Gorica, d.o.o.
Št. 24/2000
Ob-29258
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanjska c. 87, 4224 Gorenja vas, tel.
064/681-537.
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 v fazi IDP, PGD, PZI in PID
za: telovadnico, zunanje igrišče in adaptacijo podstrešja – dodatne učilnice (v
obsegu gradbeno obrtniškega dela, strojne
in elektro inštalacije in zunanja ureditev).
Ocenjena vrednost naročila: 6,200.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: priložiti dokumente in gradivo v skladu s poglavjem 9 v razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi storitev,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: okviren čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, kontaktna oseba Nataša Jelovčan,
tel.
064/656-090,
faks
064/424-117.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 6. 2000
vsak delovnik med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT ponudniki poravnajo na žiro račun Lokainvest,
d.o.o., 51510-601-11191.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do
11. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Občine Gorenja
vas-Poljane, Poljanjska c. 87, 4224 Gorenja vas.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 11.30, na naslovu: Občina
Gorenja vas-Poljane, Poljanjska c. 87, 4224
Gorenja vas.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po 30. 6. 2000
po 11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro so določena v razpisni dokumentaciji:
a) ponudbena cena – 60 točk,
b) reference – 15 točk,
c) izdelana idejna zasnova telovadnice –
20 točk,
d) plačilni pogoji – 5 točk.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v zakonitem
roku.
19., 20.
Občina Gorenja vas-Poljane
Št. 404-08-84/2000
Ob-29348
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).
Okvirna vrednost z DDV: 1,400.000 SIT.
Trajanje: 1 leto. (Številka in skrajšani naziv,
ki se vpišeta na kuverto, v kateri bo ponudba predložena: »1 – Požarna statistika«).
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 z DDV: 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. (Številka in skrajšani naziv, ki
se vpišeta na kuverto, v kateri bo ponudba
predložena: »2 – Požarne lastnosti G. M.«).
3. Inženirske metode in računalniški
programi za uporabo pri performančnem
projektiranju požarne varnosti v objektih. 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 z DDV:
17,500.000 SIT, po 3,500.000 SIT na leto. Trajanje: 5 let. (Številka in skrajšani naziv, ki se vpišeta na kuverto, v kateri bo
ponudba predložena: »3 – Performančno
projektiranje«).
4. 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 z DDV: 7,500.000
SIT oziroma 3,750.000 SIT na leto. Trajanje:
2 leti. (Številka in skrajšani naziv, ki se vpišeta na kuverto, v kateri bo ponudba predložena: »4 – Vpliv lokacije požara«).
5. 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 z DDV: 1,500.000 SIT. Trajanje:
1 leto. (Številka in skrajšani naziv, ki se vpišeta na kuverto, v kateri bo ponudba predložena: »5 – Ukrepi v novih zgradbah«).
Ocenjena skupna vrednost javnega naročila z vključenim DDV je 37,900.000 SIT.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za izdelavo ene naloge ali pa več ponudb za
izdelavo večih nalog. Za vsako nalogo, katere izdelavo ponudi, mora v posebni kuverti 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.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo
1. Zakon o javnih naročilih (Ur. list
RS, št. 24/97).
2. Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur. list RS, št. 78/99).
3. Zakon o obrambi (Ur. list RS, št.
82/94, 44/97, 87/97, 13/98).
4. Zakon o javnih financah (Ur. list
RS, št. 79/99).
5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. list RS,
št. 9/2000).
6. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. list RS, št. 13/2000).
7. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. list RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99).
8. Navodilo o vsebini objav za javna
naročila v Ur. listu RS (Ur. list RS, št.
60/98).
9. Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS, št. 73/97,
84/99).
10. Odredba o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Ur. list RS, št.
71/99).
11. Uredba o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. list RS, št. 82/98,
86/98, 43/99).
12. Uredba o višini zaščite domačih
ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in o merilih, kdaj šteje, da so blago,
gradbena dela ali storitev domačega porekla (Ur. l. RS, št. 47/97).
13. Zakon o raziskovalni dejavnosti
(Ur. list RS, št. 8/91).
14. Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 64/94).
15. Zakon o varstvu pred požarom
(Ur. list 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 petih 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 v posebni kuverti
predložiti posebno, ločeno, neodvisno in
popolno ponudbo. V takem primeru lahko
pri naročniku dvigne le en izvod razpisne
dokumentacije in si nato za nadaljnje ponudbe sam napravi fotokopije v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcev. Bonitetna in druga dokazila lahko v izvirniku priloži
le k eni od ponudb, v ostalih ponudbah pa
predloži kopije izvirnikov in na njih na jasno
razviden način navede, v kateri od ponudb
se nahajajo izvirniki.
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 septembra 2000 do:
– oktobra 2001 za raziskovalno nalogo
št. 1) iz 3. točke te objave,
– oktobra 2003 za raziskovalno nalogo
št. 2) iz 3. točke te objave,
– oktobra 2005 za raziskovalno nalogo
št. 3) iz 3. točke te objave,
– oktobra 2002 za raziskovalno nalogo
št. 4) iz 3. točke te objave,
– oktobra 2001 za raziskovalno nalogo
št. 5) 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 7. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa MORS BO
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 10. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba –
MORS BO 66/99 – RN Požarnega sklada:
... (op.: na mestu, ki je označeno s tremi
pikicami, je treba vpisati zaporedno številko
in skrajšani naziv raziskovalne naloge iz 3.
točke te objave)« – velike tiskane črke velikosti ca. 2 cm.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000 ob
13.30, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št.
564.
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 naloge (zaradi katerega se naročniku
zmanjšajo stroški oziroma znesek potrebnega plačila za to raziskovalno nalogo), 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
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objave. Plačilo odobrene/potrjene in prevzete faze oziroma končnega izdelka bo naročnik opravil v 30 dneh po uradnem prejemu računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno
naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti predložiti naslednja potrdila/dokazila:
1. Dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za raziskovalno dejavnost in za dejavnost, v katero sodi izvajanje
javnega naročila, ki na dan odpiranja ponudb ni starejše od 6 mesecev.
2. Potrdilo državnega upravnega organa, pristojnega za raziskovalno dejavnost,
o vpisu v register raziskovalnih organizacij
oziroma raziskovalcev posameznikov/zasebnikov.
3. 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.
4. 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.
5. Dokazilo pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ne starejše od 30 dni.
6. Izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe, ki mora obsegati:
6.1. Izjavo, da mu zakon ali kateri
koli drug predpis ne prepoveduje skleniti
pogodbe, katere predmet je javno naročilo
po tem javnem razpisu.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Izjavo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila.
6.5. 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 10. 7.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
A) Pogoji za ugotavljanje popolnosti
ponudbe
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Za popolno ponudbo se šteje ponudba,
ki vsebuje naslednje priloge oziroma dokumente:
1. Izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe.
2. Izjava 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 raziskovalno dejavnost
in za dejavnost, v katero sodi izvajanje javnega naročila, ki na dan odpiranja ponudb
ni starejše od 6 mesecev.
4. Potrdilo državnega upravnega organa, pristojnega za raziskovalno dejavnost,
o vpisu v register raziskovalnih organizacij
oziroma raziskovalcev posameznikov/zasebnikov.
5. 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.
6. Izjava ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe, ki mora obsegati:
6.1. Izjavo, da mu zakon ali kateri koli
drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po
tem javnem razpisu.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Izjavo, da ni prenehal opravljati
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila.
6.5. Izjavo, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero spada izvajanje javnega naročila.
7. BON 1 in BON 2 ali BON 3, izdani s
strani Agencije za plačilni promet. BON 2 in
BON 3 na dan odpiranja ponudb ne smeta
biti starejša od 30 dni. Ali davčna napoved
za 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.
8. Dokazilo pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ne starejše od 30 dni.
9. Opis obsega in vsebina ponudbe za
raziskovalno nalogo, v treh izvodih.
10. Reference ponudnika.
11. 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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Merilo

1
1. Obseg
in vsebina ponudbe
2. Ponujena cena
3. Reference izvajalcev
4. Višina zagotovljenega
sofinanciranja
5. Vključitev mladih
raziskovalcev
v izvedbo naloge
6. Rok izdelave naloge

Utež

2

Največje
možno
št. točk
3

0,50
0,20
0,10

50
20
10

0,10

10

0,05
0,05

5
5

Način uporabe meril:
1. Obseg in kakovost ponudb bo glede
na zastavljene cilje posamezne raziskovalne
naloge (glej tč. 3 te objave) ocenila strokovna komisija. Večja bo uporabnost posamezne naloge za naročnika, večje število točk ji
bo prisodila. Ponudnik, ki bo cilje naloge
najbolj kakovostno in podrobno razdelal,
lahko prejme največ 50 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli za toliko % manj točk, za
kolikor % manjši obseg naloge bodo ponudili. Raziskovalna naloga, ki ne bo dobila
več kot 25 točk, bo izločena iz nadaljnjega
postopka.
2. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno
bo prejel 20 točk. Ostali ponudniki bodo
prejeli za toliko % 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 oziroma
njegovih izvajalcev. Tisti ponudnik, ki bo ponudil največ ustreznih referenčnih izdelkov,
ki se nanašajo izključno na razpisano temo,
bo prejel 10 točk. Ostali ponudniki bodo
prejeli za toliko % 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
toliko % 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 toliko % 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 toliko % 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
Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo tudi na disketi. Ogledajo pa si jo
lahko v svetovnem spletu na naslovu:
http://www.mo-rs.si/urszr, poglavje Aktualno / Drugo.

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje
obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko dobi dodatne informacije na Ministrstvu za obrambo RS,
Uradu za logistiko, Službi za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, pri
osebi:
Marjana
Drobež,
tel.:
061/171-21-09, faks: 061/131-90-35.
Ministrstvo za obrambo
Ob-29350
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, številka telefaksa 061/125-20-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ugotavljanje vrednosti
nepremičnin (poslovne stavbe, stanovanja, stavbna zemljišča) v lasti države za
potrebe izvajanja denacionalizacijskih
postopkov, prodaj in nakupov s posameznimi cenitvami v skupni orientacijski vrednosti 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudbe lahko predložijo vse
pravne in fizične osebe, ki jim je v skladu z
zakonom dovoljeno izvajanje dejavnosti cenitve nepremičnin in ki to izkažejo z ustreznim dokazilom.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: vsi
predpisi, ki urejajo ocenjevanje nepremičnin.
(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: posamični deli storitve so
cenitve posameznih nepremičnin na isti lokaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 7. 2000 do 31.
12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije in premoženjskopravne zadeve, Trubarjeva 3, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbe: ponudbe je treba predložiti najkasneje do 30. 6. do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj, javno naročilo cenitve”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 12. uri v 5. nadstropju
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Ministrstva za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Trubarjeva 3, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo opravljeno delo plačeval v 30-dnevnem roku po
predložitvi cenilnih elaboratov.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z enim izvajalcem.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: pravna oseba z registrirano dejavnostjo ocenjevanja nepremičnin ali sodno zapriseženi cenilec.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 6. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja cena z DDV –
60%,
– najkrajši rok izvedbe
20%,
– reference
20%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Predhodna objava namere: ni.
20. Prvi razpis: ni.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 351-05-6/00-3123
Ob-29351
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, 1000 Ljubljana, Tivolska 50,
faks št.: 061/17-85-470.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje strokovnega
nadzorstva nad izgradnjo novega Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper,
ocenjena
vrednost
naročila
je
14,000.000 SIT, v odvisnosti od realizirane vrednosti gradbenih del.
4. Kraj izvedbe del: Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: pogoje predpisuje zakon o graditvi objektov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov in ostali veljavni predpisi, normativi in standardi.
(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: delov storitve ni.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ni možno.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidoma tri leta,

skladno s terminskim planom izgradnje objekta oziroma z določili iz razpisne dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
RS, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50
– 13. nadstropje, Ljubljana. Dvig je možen
samo osebno s pisnim pooblastilom.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 23. 6. 2000,
med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 29. 6. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Tivolska 50, Ljubljana
(13. nadstropje).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo naročila je v
roku 60 dni po uspešno prevzetih storitvah.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, registrirana in usposobljena za razpisano vrsto storitev, ne
sme biti v stečaju, imeti mora poravnane
vse davčne in druge z zakonom določene
obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, reference 10%. Uporaba meril je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi na naslovu
naročnika
pri
Mojci
Hren,
tel.
061/17-85-649.
19., 20.
Ministrstvo za pravosodje RS
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij RS
Ob-29357
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, faks 068/3481-131.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi učencev v osnovne šole v Občini Trebnje za šolsko
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leto 2000/2001 in za šolsko leto
2001/2002 za naslednje osnovne šole:
OŠ Veliki Gaber, OŠ Dr. Pavla Lunačka
Šentrupert, OŠ Trebnje, OŠ Mirna skupaj z OŠPP Mirna in OŠ Mokronog.
Orientacijska vrednost letnega naročila
znaša 47,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Trebnje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili z licenco za prevoz potnikov v
cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
navodila in obrazci so predmet razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne; ponudniki oddajo celovito ponudbo za vse osnovne šole oziroma
relacije navedene v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od septembra 2000
do junija 2001, oziroma 2002, vse dni po
šolskem koledarju za šolsko leto
2000/2001 in 2001/2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, pri Danici Grandovec v času javnega razpisa, in sicer vsak
delovni dan med 8. in 11. uro, po predhodnem telefonskem dogovoru na tel. (068)
3481-126 pa tudi v drugem času.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000. Dodatne informacije oziroma pojasnila se lahko zahtevajo le pisno do 30. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila: 5.000 SIT z
virmanskim nalogom ali položnico na ŽR
Občine Trebnje št. 52120-630-40206 s
pripisom: razpisna dokumentacija – prevozi
otrok.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2000 do
10. ure, osebno ali po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj, javni razpis – ponudba za prevoze v
OŠ«. Ovojnica mora biti zapečatena ali zaprta tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudbe je potrebno oddati v dveh enakih izvodih z jasno oznako originala in kopije.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
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začetkom javnega odpiranja komisiji predložiti pisno pooblastilo.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% orientacijske vrednosti ponujene storitve, navedene v ponudbi. Rok trajanja garancije je enak roku veljavnosti ponudbe tj.
60 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: opravljene prevoze prevoznik obračunava in fakturira naročniku mesečno po
opravljeni storitvi, naročnik pa račun poravna 30. dan po njegovem prejemu.
14. Ponudbo lahko predložijo pravne
osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. V
primeru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev skupaj, je potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik
pogodbe in kdo so njegovi podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 7. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila:
– cena za prevoženi kilometer = 60 točk,
– kvaliteta vozil
= 20 točk,
– reference pri izvajanju
prevozov šoloobveznih otrok= 10 točk,
– druge ugodnosti ponudnika = 10 točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik. Najugodnejša ponudba je
tista, ki po vseh vrednotenjih doseže največje število točk.
18. Druge informacije o naročilu: sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb. V roku 7 dni od sprejetja
sklepa bodo vsi ponudniki obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Občina Trebnje
Št. 97/2000
Ob-29399
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
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 Šoštanj v zasebnih in državnih gozdovih v letu 2000.
Ocenjena vrednost 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifični poklic: ne
(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.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje
31. 10. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, na ŽR Občine
Šoštanj št. 52800-630-10168.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 6. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2000 ob 12.30 v sejni sobi Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtev.
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: 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: po roku za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. čl. ZJN): skupna vrednost razpisanih del do 80 tč., reference do
10 tč., fiksnost cen do 10 tč.
Podrobnejša opredelitev kriterijev je v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Dodatne informacije na Zavodu za gozdove RS
KE Šoštanj – Milan Pogorelčnik, tel.
(063) 882-913 ali na Zavodu za gozdove
RS, OE Nazarje, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje – Jože Jeraj, tel. (063) 831-063.
19., 20.
Občina Šoštanj
Zavod za gozdove RS
Št.011-04-8/00
Ob-29433
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejnega projekta
rekonstrukcije
ceste
RT-910/1130 Sorica – Podrošt od km
0+000 do km 5+250.
Ocenjena vrednost: 13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Sorica-Podrošt.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo idejnega projekta rekonstrukcije
ceste RT-910/1130 Sorica Podrošt od km
0+000 do km 5+250.“ - K.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 13.30 na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 33 z dne
14. 4. 2000, Ob-25468.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-8/00
Ob-29434
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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 idejnega projekta modernizacije ceste RT-924 odsek 3559 Podlom-Kranjski Rak-Podvolovjek od km 0+000 do km 8+600.
Ocenjena vrednost: 11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RT-924 Podlom-Kranjski Rak-Luče.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-

mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo idejnega projekta modernizacije ceste RT-924 odsek 3559 Podlom-Kranjski
Rak-Podvolovjek od km 0+000 do km
8+600.“ - K.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 14. uri na naslovu Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19. , 20.
Direkcija RS za ceste
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Št.011-01-8/00
Ob-29435
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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 PZI križišča
ceste G2-107 odsek 1238 Mestinje-Podplat odsek 1276 Podplat – Rogatec z regionalno cesto R1-219 odsek
1237 Poljčane-Podplat.
Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: G2-107 Podplat-Rogatec.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo PZI križišča ceste G2-107 odsek
1238 Mestinje-Podplat odsek 1276 Podplat – Rogatec z regionalno cesto R1-219
odsek 1237 Poljčane-Podplat.“ - K.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 14.30 uri na naslovu Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
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garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-8/00
Ob-29437
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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 PGD/PZI projekta modernizacije ceste R2-426 odsek 1266 Šentvid-Šoštanj od km 0+000
do km 2+650.
Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Šentvid-Šoštanj.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo PGD/PZI projekta modernizacije
ceste R2-426 odsek 1266 Šentvid-Šoštanj
od km 0+000 do km 2+650.“ - K.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2000
ob 15. uri na naslovu Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-8/00
Ob-29439
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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 idejnega projekta na cesti R1-227 odsek 1423 Kotlje-Slovenj Gradec (Anžič-Podgorje) od
km 5.300 do km 8.000.
Ocenjena vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta R1-227 Kotlje-Slovenj Gradec.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 7. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo idejnega projekta na cesti R1-227
odsek 1423 Kotlje-Slovenj Gradec (Anžič-Podgorje) od km 5.300 do km 8.000.“ D.L.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7. 2000
ob 11.30 uri na naslovu Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-8/00
Ob-29440
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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 projekta na cesti R1-212 odsek 1120 Sodražica-Žlebič od km 0.150 do km 2.100.
Ocenjena vrednost: 8,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta R1-212 Sodražica-Žlebič.
5. (a), (b)

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 105 dni po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 7. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo idejnega projekta na cesti R1 - 212
odsek 1120 Sodražica–Žlebič od km 0.150
do km 2.100.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7. 2000
ob 12. uri na naslovu: Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-8/00
Ob-29441
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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 regionalne ceste R1-216
odsek 1367 Ivančna Gorica-Muljava od
km 0+900 do km 4+500.
Ocenjena vrednost: 16,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta R1-216 Ivančna
Gorica-Krka.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 3 treh mesecev po
sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 7. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo projektne dokumentacije regionalne ceste R1-216 odsek 1367 Ivančna Gorica-Muljava od km 0+900 do km 4+500.“ A.R.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 7. 2000
ob 9. uri na naslovu Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-8/00
Ob-29442
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija - Ministrstvo za
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promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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 idejnega projekta
zahodne obvozne ceste v Črnomlju.
Ocenjena vrednost: 28,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta R1-216 Črmošnjice-Črnomelj, R1-218 Črnomelj-Kanižarica.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 3 treh mesecev po
sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 7. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izdelavo idejnega projekta zahodne obvozne ceste v Črnomlju.“ - S.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 7. 2000
ob 10. uri na naslovu Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v

zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št. 352-21-36/00
Ob-29446
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, p.p. 653,
telefax 01/478-7010.
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 lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Hrastje –
Kronovo:
– izdelava osnutka lokacijskega načrta
in spremljajočih gradiv, potrebnih za javno
razgrnitev,
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Novo Mesto za območje Mestne občine Novo Mesto in za območje občine Mirna Peč;
– oblikovanje strokovnih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve,
– izdelava usklajenega predloga lokacijskega načrta in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin,
– izdelava končnih elaboratov.
Orientacijska vrednost javnega naročila
znaša 9,000.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: v skladu z 69. členom zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, zakon o urejanju prostora ter drugi
predpisi s področja urejanja prostora.
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve s podpisom pogodbe, dokončanje storitve april
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje: Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Sektor za podrobnejše državno prostorsko izvedbeno
načrtovanje, kontaktna oseba: Renata Resnik, tel.: 01/478-7036, razpisna dokumentacija je na vpogled na spletni strani
MOP UPP: www.sigov.si/upp
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 6. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, tajništvo urada, soba 103.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 6. 2000 ob 10.
uri na Ministrstvu za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana, sejna soba, 2.
nadstropje.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z 69. členom zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter s 26. členom zakona o graditvi
objektov.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko umaknejo ponudbo do poteka roka
za oddajo ponudbe, 30. 6. 2000 do
9. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih treh dopolnjenih
ter tekočega leta – 30%;
– kadrovska zasedba projektne skupine
– 24%:
· odgovorni nosilec naloge (stopnja in
vrsta izobrazbe) – 8%,
· odgovorni nosilci po področjih (stopnja in vrsta izobrazbe) – 8%,
· projektna skupina (interdisciplinarnost
in ustreznost izobrazbene strukture) – 8%;
– ponudbena cena razpisanih del – 20%;
– trajanje razpisanih del – 20%;
– ponujeni tehnični nivo izdelave dokumentacije – 6%.

18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje
Ob-29490
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, 065/841-915.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šoloobveznih otrok na območju Občine
Bovec v Osnovno šolo Bovec in podružnično šolo Žaga, za šolsko leto
2000/2001,
2001/2002
in
2002/2003.
Ocenjena vrednost naročila za šolsko leto 2000/2001 je 15,500.000 SIT.
Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: Občina Bovec.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in
je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja
storitve:
šolsko
leto
2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003,
začetek 1. 9. 2000 in zaključek 30. 6.
2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinski urad, Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-

Št.

51 / 9. 6. 2000 / Stran 4967

čene z napisom »Ne odpiraj – javni razpis
za šolske prevoze«. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 2000 ob
12.30, v sejni sobi Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 10. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec,
Tatjana Pretner, tel. 065/841 909.
19., 20.
Občina Bovec
Št. 64003-001/2000
Ob-29518
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah 16/a, 2234 Benedikt v Slovenskih goricah, telefaks 02/703-60-81.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šoloobveznih otrok v šolskih letih 2000
– 2003 v Občini Benedikt za Osnovno
šolo Benedikt.
Ocenjena vrednost naročila znaša
15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje občine Benedikt.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze osnovnošolskih otrok
lahko opravljajo za to dejavnost registrirani
prevozniki z ustrezno opremljenimi svojimi
ali najetimi vozili in z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu, upoštevajoč pri
tem tudi pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št.
78/99).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98), pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list
RS, št. 78/99), zakon o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97), odredba o ob-
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vezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97
in 84/99) in zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96-popravek).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo stritve po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo predložiti
prevoze za vse relacije iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso možne, razen v primeru, če bi kateri ponudnik
ponudil boljšo varianto, kot bi bila tista, ki je
izdelana na podlagi elementov iz razpisne
dokumentacije, vendar mora biti ta cenovno
ugodnejša in po kvaliteti storitev prevozov
ter usklajenosti z urnikom šole, enaka ali
boljša od ponudb, ki so izdelane na podlagi
elementov iz razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: lahko, vendar pod pogoji iz točke 7.(a) tega razpisa.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je z začetkom šolskega leta 2000/20001, dokončanje pa skladno s pogodbo.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah 16/a, 2234 Benedikt v Slovenskih goricah
(Ivan
Jemenšek)
telefon:
02/703-60-36.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 518-630-26037.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2000. do
12. ure ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Benedikt, Benedikt
v Slovenskih goricah 16/a, 2234 Benedikt
v Slovenskih goricah.
Ponudbe morajo biti v pravilno zapečatenih ovojnicah in pravilno naslovljene ter z
oznako „Ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze“. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000. ob 12. uri v prostorih Občine
Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah
16/a, 2234 Benedikt v Slovenskih goricah.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000. SIT Rok trajanja garancije
30. 8. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: mesečno plačilo
po opravljeni storitvi za pretekli mesec v
zakonitem roku 30 dni za pretekli mesec.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, kvaliteta prevozov 20% in reference
10%. Način uporabe meril v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije o naročilu na
Občini Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah 16/a, 2234 Benedikt v Slovenskih
goricah pri Ivanu Jemenšeku, telefon:
02/703-60-36.
19., 20.
Občina Benedikt
Št. 110-1/00
Ob-29548
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielrjeva 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: izvedba glavnih pregledov objektov AC v letih 2000-2005.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
48,000.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: SODOC – Smernice, oprema in detajli za objekte na cestah.
(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: rok za izvedbo pregledov je 1.12 za tekoče leto, zapisniki pregledov pa morajo biti oddani do 22. 12. 2000.
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 11. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 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
11. 7. 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 Izvedbo glavnih pregledov objektov AC v
letih 2000-2005« Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 7. 2000
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
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 1,440.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
univ. dipl. inž. grad. Družba za državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
90-94-297, faks 136-97-16.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-29550
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielrjeva 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: izvedba rednih pregledov objektov AC v letih 2000-2005.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
39,000.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: SODOC – Smernice, oprema in detajli za objekte na cestah.
(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: rok za izvedbo pregledov je 1.12 za tekoče leto, zapisniki pregledov pa morajo biti oddani do 22.12. 2000.
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 11. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 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
11. 7. 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 Izvedbo rednih pregledov objektov AC v
letih 2000-2005« Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 7. 2000
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
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 1,170.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
univ. dipl. inž. grad. Družba za državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
90-94-297, faks 136-97-16.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 037-4/98
Ob-29259
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bile
upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
Merila, ki so bila uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, vključno z navedbo referenc ponudnika so:
a) za točke VII.a-h razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami naročnika,
– ugotovljene potrebe po programski
opremi,
– dosedanje izkušnje pri uporabi ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,
– razmerje cena/kvaliteta ponujene programske opreme,
– prilagojenost programske opreme zahtevam uporabe v slovenskemu prostoru,
– višina ocenjenih stroškov, ki so povezani z uvajanjem in uporabo ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,
– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih,
– zagotovljena tehnična pomoč pri uporabi programske opreme,
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– pripravljenost ponudnika za sodelovanje pri uvajanju ponujene programske opreme v šole.
b) za točke VII.i,j razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti ponujenih didaktično-metodičnih
navodil v vzgojno-izobraževalnih zavodih za
področje dela za katero je programska oprema namenjena,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami naročnika,
– ugotovljene potrebe po programski
opremi,
– dosedanje izkušnje pri uporabi ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,
– razmerje cena/kvaliteta ponujene programske opreme,
– prilagojenost programske opreme zahtevam uporabe v slovenskemu prostoru,
– višina ocenjenih stroškov, ki so povezani z uvajanjem in uporabo ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,
– dostopnost uporabniške literature in didaktično-metodičnih navodil v slovenskem
in drugih jezikih,
– zagotovljena tehnična pomoč pri uporabi programske opreme,
– pripravljenost ponudnika za sodelovanje pri uvajanju ponujene programske opreme v šole.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Vrednostna ocena meril, ki so bila uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu Po1-98 - Razpisni obrazec 5 - merila za izbor.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Ime izvajalca

Naslov izvajalca

Pia d.o.o.
Amnim d.o.o.

Efenkova 61, Velenje
Gorazdova 3, Ljubljana
Altech d.o.o.
Verovškova 58, Ljubljana
Marand d.o.o.
C. v Mestni log 55,
Ljubljana
Liko Pris d.o.o.
Verd 100a, 1360
Vrhnika
Rossana d.o.o.
Tržaška 17, Logatec
Gambit Trade d.o.o. Savska cesta 3,
Ljubljana
6. (a) Kraj dobave: OŠ, SŠ in DD v
Republiki Sloveniji.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
Ime izvajalca

Pia d.o.o.
Amnim d.o.o.
Altech d.o.o.
Marand d.o.o.
Liko Pris d.o.o.
Rossana d.o.o.
Gambit Trade d.o.o.

Pogodbena vrednost

9,021.000,00
2,300.000,00
7,264.099,35
675.301,50
847.560,00
1,408.180,00
7,528.500,00
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8.
9. Število prejetih ponudb: 7 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za isto programsko opremo: 11.304
SIT, 10.750 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998,
Ob-1103.
13.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 037-4/78
Ob-29261
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 10. in 6. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bile
upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
Merila, ki so bila uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, vključno z navedbo referenc ponudnika so:
a) za točke VII.a-h razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami naročnika,
– ugotovljene potrebe po programski
opremi,
– dosedanje izkušnje pri uporabi ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,
– razmerje cena/kvaliteta ponujene programske opreme,
– prilagojenost programske opreme zahtevam uporabe v slovenskemu prostoru,
– višina ocenjenih stroškov, ki so povezani z uvajanjem in uporabo ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,
– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih,
– zagotovljena tehnična pomoč pri uporabi programske opreme,
– pripravljenost ponudnika za sodelovanje pri uvajanju ponujene programske opreme v šole.
b) za točke VII.i,j razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
– mnenja in ocene strokovnjakov o uporabnosti ponujenih didaktično-metodičnih
navodil v vzgojno-izobraževalnih zavodih za
področje dela za katero je programska oprema namenjena,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami naročnika,
– ugotovljene potrebe po programski
opremi,
– dosedanje izkušnje pri uporabi ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji in tujini,
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– razmerje cena/kvaliteta ponujene programske opreme,
– prilagojenost programske opreme zahtevam uporabe v slovenskemu prostoru,
– višina ocenjenih stroškov, ki so povezani z uvajanjem in uporabo ponujene programske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,
– dostopnost uporabniške literature in didaktično-metodičnih navodil v slovenskem
in drugih jezikih,
– zagotovljena tehnična pomoč pri uporabi programske opreme,
– pripravljenost ponudnika za sodelovanje pri uvajanju ponujene programske opreme v šole.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Vrednostna ocena meril, ki so bila uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu Po1-98 - Razpisni obrazec 5 - merila za izbor.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Ime izvajalca

Naslov izvajalca

Amnim d.o.o.

Gorazdova 3,
Ljubljana
Altech d.o.o.
Verovškova 58,
Ljubljana
Pegaz d.o.o.
Efenkova 61,
Velenje
Pia d.o.o.
Efenkova 61,
Velenje
Algoritem d.o.o.
V Murglah 217,
Ljubljana
Jeklotehna Teho d.o.o. Predjamska c. 12,
Ljubljana
Rossana d.o.o.
Tržaška 17,
Logatec
Liko Pris d.o.o.
Verd 100a,
Vrhnika
Aleja Soft d.o.o.
Poštna 3, Kranj
Miška d.o.o.
Kunaverjeva 6-8,
Ljubljana
AskPRO d.o.o.
Dunajska c. 122,
Ljubljana
6. (a) Kraj dobave: OŠ, SŠ in DD v Republiki Sloveniji.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
Ime izvajalca

Amnim d.o.o.
Altech d.o.o.
Pegaz d.o.o.
Pia d.o.o.
Algoritem d.o.o.
Jeklotehna Teho d.o.o.
Rossana d.o.o.
Liko Pris d.o.o.
Aleja Soft d.o.o.
Miška d.o.o.
AskPRO d.o.o.

Pogodbena
vrednost

5,000.000
9,331.897
5,640.000
12,700.000
280.000
238.000
2,319.860
1,193.040
2,500.000
20,684.500
4,476.780

8.
9. Število prejetih ponudb: 11 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
glede na količino za isto programsko opremo:
najvišja cena: 223.839 SIT za 1 kos; najnižja
cena: 154.104,80 SIT za 50 kosov.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998,
Ob-1103.
13.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št.18
Ob-29263
1. Naročnik, poštni naslov: javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 23. 5. 2000 ob 9. uri v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila:
– cena
50 točk,
– plačilni pogoji
20 točk,
– dobavni rok
10 točk,
– podjetja certificirana po standardu za
zagotavljanje kakovosti ISO 9001 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 550 oziroma 700 litrov: CONTAINER d.o.o., Bežigrajska 6,
3000 Celje;
– zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 770 oziroma 900 litrov: CONTAINER d.o.o., Bežigrajska 6,
3000 Celje.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Velikost zabojnikov
550 l
770 l

Količina
250 kos
750 kos

7. Pogodbena vrednost:
Velikost zabojnikov:
Vrednost:
550 l
10,643.062,50 SIT
770 l
33,691.875 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 550 litrov: 10,707.000
SIT, 10,643.062,50, SIT;
2. zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 770 litrov: 33,906.000
SIT, 33,691.875 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.
Snaga d.o.o.
Ljubljan
Št. 08/1
Ob-29264
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
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lignita d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cena in ostali komercialni pogoji,
rok plačila, ocena dobavitelja ter pridobljeni
certifikati kakovosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MINS N° 1, Trgovina, storitve in gradbeništvo, Ljubljanska cesta 13 c,
3320 Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava cementa.
7. Pogodbena vrednost: 130,032.371
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
131,600.850,50 SIT, 127,717.345 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 01380700
Ob-29284
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja vrednost ponudbe po
posameznih segmentih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Za DE TOS Maribor se izbere:
– na nabavo avto plaščev in zračnic Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– za nabavo raznega potrošnega materiala Gom-trans, d.o.o., Lackova 43/b, Maribor,
– za nabavo olja in maziv Petrol, d.d.,
Dunajska 50, Ljubljana,
– za nabavo razni rezervni deli za vozila Gom-trans, d.o.o., Lackova 43/b, Maribor,
– za nabavo rezervni deli za Iveco vozila
Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart,
– za nabavo rezervni deli za Mercedes
vozila Gom-trans, d.o.o., Lackova 43/b,
Maribor,
– za nabavo rezervni deli za Fiat vozila
Gom-trans, d.o.o., Lackova 43/b, Maribor,
– za nabavo rezervni deli za Renault vozila Štajerski avtodom, d.o.o., Tržaška 38,
Maribor;
za DE TOS Ljubljana se izbere:
– za nabavo rezervnih delov za žigosne
stroje Unit, d.o.o., Janežičeva 14, Ljubljana
in Avtotehna biro, d.o.o., Celovška 175,
Ljubljana,
– za nabavo avto plaščev in zračnic Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– za nabavo raznega potrošnega materiala Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– za nabavo olja in maziv Petrol, d.d.,
Dunajska 50, Ljubljana,
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– za nabavo razni rezervni deli za vozila
Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– za nabavo rezervni deli za Iveco vozila
Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart.
6. (a) Kraj dobave: dobaviti DE TOS
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava raznih rezervnih
delov.
7. Pogodbena vrednost: od 317.123
SIT do 11,527.747,06 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: SIT, SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000, Ob-26088.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

3. blagovna skupina (dobavitelj
Richardson) 12 kosov elektronk,
4. blagovna skupina (dobavitelj
FAB) 1 kos elektronke.
7. Pogodbena vrednost:
1. blagovna skupina: 964.663 SIT,
2. blagovna skupina: 5,911.344 SIT,
3. blagovna skupina: 3,465.326 SIT,
4. blagovna skupina: 7,234.085 SIT.
8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: navedba najvišje in najnižje vrednosti
ponudbe v posamezni blagovni skupini ni
možna, ker nobeden od ponudnikov ni ponudil vseh posameznih elektronk po štirih
blagovnih skupinah pa tudi ne v celoti.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-29285
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1,
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javno naročilo ni bilo oddano
nobenemu od ponudnikov. Za nekatere vrste pripravkov se ni javil noben ponudnik.
Ponudbe ne dosegajo zadovoljivo vseh zahtev. Javni razpis se ponovi.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: insekticidi in rodenticidi.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 05-39/4
Ob-29287
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
Nova Gorica, faks 065/129 6315.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. ponudbena cena 75%,
2. reference 20%,
3. garancijska doba 5%.
Najcenejši ponudnik ni tudi najugodnejši.
Natančnejša opredelitev posameznega
merila je navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: dobavitelj se je lahko potegoval za celo naročilo.
Naročilo je oddano podjetju Miometal,
d.o.o., Zagrebška 20, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: HE Solkan.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rekonstrukcija hidravličnega pogona dvojnih kljukstih zapornic
na jezu HE Solkan.
7. Pogodbena vrednost: 26,832.120 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,690.004 SIT, 26,832.120 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 098/00
Ob-29286
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika – zbiranje ponudb.
3. Datum izbire: 10. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Thomson, Francija za elektronke: TH
328, YD 1381,
– IMP-Telekom, Slovenija za elektronke:
RS 1054 CL, YL 1057, YL 1056,
– Richardson, Italija za elektronke: 3CX
3000 A7, 5CX 1500 A,
– F. A. Bernhardt, Nemčija za elektronko IOT 8404.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. blagovna skupina (dobavitelj
Thomson) 3 kosi elektronk,
2. blagovna skupina (dobavitelj
IMP-Telekom) 12 kosov elektronk,

Ob-29288
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice,
tel. 0608/668 100, telefaks 0608/668
110, kontaktna oseba je Tone Zorko, univ.
dipl. soc.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi kriterijev iz 31. in 32.
točke meril razpisne dokumentacije.
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5. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina A: pisarniški material;
· podskupina 1: obrazci po naročilu: Mladinska knjiga trgovina, Slovenska 29, Ljubljana,
· podskupina 2: ostali pisarniški material: DČZS, Dejavnost trgovine Ljubljana,
– skupina B: papirna konfekcija: Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obrazci po naročilu, ostali pisarniški material in papirna konfekcija.
Sukcesivne dobave po predračunih iz
razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
– obrazci po naročilu: 892.645,70 SIT,
– ostali
pisarniški
material:
2,797.814,15 SIT,
– papirna konfekcija: 1,986.969,94 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– obrazci po naročilu: 4,
– ostali pisarniški material: 4,
– papirna konfekcija: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– obrazci po naročilu: 1,473.181 SIT,
892.645 SIT,
– ostali pisarniški material: 4,124.099
SIT, 2,797.814 SIT,
– papirna konfekcija: 2,627.234 SIT,
1,986.969 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24230.
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-29289
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost blaga, plačilni pogoji,
ponudbena cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Friulexport, s.p.a., Scala al
belvedere, 1; 34135 Trst, Italija.
6. (a) Kraj dobave:
a) osi za potniške vagone – CD PC Ptuj,
Osojnikova 6,
b) kolesni obroči – TVT Nova, Preradovičeva ul. 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
a) 24 kom osi za potniške vagone,
b) 405 kom kolesni obroči – razni.
7. Pogodbena
vrednost:
21,745.029,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,316.265 SIT, 21,745.029,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22247.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
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Ob-29470
1. Naročnik, poštni naslov: Spekter,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila naslednja merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe,
reference, reference (pri naročniku), strokovna usposobljenost, garancijski roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Zasavje Trbovlje, Savinjska 15, Trbovlje.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 18 stanovanj v stanovanjsko poslovnem objektu Trg revolucije
26 v Trbovljah.
7. Pogodbena vrednost: 117,750.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 121,320.000 SIT, 117,750.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
Spekter, d.o.o., Trbovlje
Št. 20-2/2000
Ob-29560
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za
zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih
bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično
nego Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna nabavna cena,
plačilni pogoji, dobavni rok, reference ter
druge ugodnosti (ob primerljivi kvaliteti blaga).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
01.01. Splošno prehrambeno blago:
Preskrba, d.d., Partizanska 71, Sežana,
v vrednosti 4,090.065 SIT,
01.02. Sadje in zelenjava:
Sadje Gorica, d.o.o., Vrtojbenska 48,
Šempeter; v vrednosti 3,451.985 SIT,
01.03. Meso in mesni izdelki (oddano
po delih):
a) Goveje meso in svinjina:
Kras, d.d., Mirka Pirca 4, Sežana; v vrednosti 5,668.423 SIT,
b) Perutnina:
Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10,
Ptuj; 1,214.708 SIT,
c) Ribe:
Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55,
Loka-Mengeš; v vrednosti 441.450 SIT,
01.05. Kruh in pecivo:
Ter, Pan, d.o.o., Dragonja 72, Sečovlje;
v vrednosti 902.498 SIT.
6. (a) Kraj dobave:
a) fco skladišče naročnika.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 14.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
01.01. Splošno prehrambeno blago:
4,162.314,40 SIT, 3,960.027,40 SIT,
01.02. Sadje
in
zelenjava:
5,564.408,20 SIT, 3,451.985 SIT,
01.03. Meso in mesni izdelki: goveje
meso in svinjina: 6,041.437,80 SIT,
5,668.423,20 SIT,
Perutnina:
1,344.204,20
SIT,
1,214.708 SIT.
Ribe: ena ponudba: 441.450 SIT.
01.05 Kruh in pecivo: 1,204.025 SIT,
902.498 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24276.
Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov in podaljšano
splošno-bolnišnično nego Sežana
Št. 961-9/00
Ob-29294
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
ulica 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih; in sicer:
– ponudbene cene (višine in fiksnost) –
najnižja ponudbena cena se točkuje s 100
točkami, za vsakih 50.000 SIT nad najnižjo
ponudbeno ceno se odšteje 1 točka;
– rok dobave (šteje se od podpisa pogodbe):
– od 15 do 20 dni 100 točk,
– od 20 do 30 dni 70 točk,
– od 30 do 45 dni 50 točk,
– daljši od 45 dni 30 točk;
– plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni
daljši plačilni rok):
– od 30 do 35 dni 20 točk,
– od 35 do 40 dni 30 točk,
– od 40 do 45 dni 40 točk,
– od 45 do 50 dni 50 točk,
– od 50 do 55 dni 60 točk,
– od 55 do 60 dni 70 točk,
– od 60 do 65 dni 80 točk,
– od 65 do 70 dni 90 točk,
– nad 70 dni
100 točk.
– dodatne ugodnosti (maksimalno 20
točk po oceni strokovne komisije).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Minolta, d.o.o., Vodovodna
101, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: po območnih službah kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: birooprema za potrebe
zavoda, in sicer:
– fotokopirni stroji 10 kosov,
– telefaks
5 kosov,
– grafoskop
6 kosov,
– frankirni stroj
3 kosi.
7. Pogodbena vrednost: 7,620.281,62
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,016.003,20 SIT, 7,620.281,62 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25953.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 961-8/00
Ob-29295
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
ulica 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih, in sicer:
– ponudbene cene (višine in fiksnost) –
najnižja ponudbena cena se točkuje s 100
točkami, za vsakih 10.000 SIT nad najnižjo
ponudbeno ceno se odštejeta 2 točki;
– rok dobave (šteje se od podpisa pogodbe):
– do 30 dni
100 točk,
– od 20 do 30 dni 70 točk,
– od 30 do 45 dni 40 točk,
– daljši od 45 dni
10 točk;
– plačilo (vrednosti za vsakih 10 dni
daljši plačilni rok):
– do 30 dni
0 točk,
– od 30 do 40 dni 20 točk,
– od 40 do 50 dni 40 točk,
– od 50 do 60 dni 60 točk,
– od 60 do 70 dni 80 točk,
– nad 70 dni
100 točk;
– dodatne ugodnosti (maksimalno 20
točk po oceni strokovne komisije).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj, d.o.o., Gabrsko 30/b, Trbovlje.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 5 osebnih vozil za potrebe zavoda.
7. Pogodbena
vrednost:
13,877.716,41 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja 13,250.000 SIT, najvišja
13,879.091 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25954.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 3618
Ob-29408
1. Naročnik, poštni naslov: javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HELIOS d.o.o., Ljubljanska
114, 1230 Domžale.
6. (a) Kraj dobave: AC baze v R Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: materiali za obnovo talnih
označb.
7.
Pogodbena
vrednost:
51,967.992,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,503.200 SIT, 51,967.992,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 31 z dne 7. 4. 2000; Ob-24848.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 8001-145/2000
Ob-29487
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je veljavne in popolne
ponudbe vrednotil po merilu cene, plačilni
rok, dobavni rok in po merilu dodatnih ugodnostih. Naročnik je izbral ponudnika, ki sta
dosegla največje število točk pri postavki 1,
2, 3. Pri postavki 4 in 5 je naročnik v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije zavrnil
vse prispele ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtomerkur, PSO Bežigrad,
d.d. Samova ul. 14, 1000 Ljubljana (postavka 1), Avtohiša Kolmanič&Co, d.o.o.;
Zolajeva 15, 2000 Maribor (postavka 2,
3).
6. (a) Kraj dobave: sedeži območnih
enot naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– postavka 1: 3 avtomobili po sistemu
staro za novo,
– postavka 2: 3 avtomobili po sistemu
staro za novo,
– postavka 3: 1 avtomobil – karavan
po sistemu staro za novo.
7. Pogodbena vrednost:
– postavka 1: 7,518.349,67 SIT,
– postavka 2:
7,486.653 SIT,
– postavka 3:
2,023.938 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– postavka 1: 7,518.349,67 SIT (najnižja ponudba), 9,657.472 SIT (najvišja ponudba),
– postavka 2: 7,486.653 SIT (najnižja
ponudba), 7,848.812,01 SIT (najvišja ponudba),
– postavka 3: 2,023.938 SIT (najnižja
ponudba), 2,285.000 SIT (najvišja ponudba).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
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RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, 33/00 z dne
14. 4. 2000 – popravek.
14.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 462-02/-00/0520-006
Ob-29524
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska
130,
1523
Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-21-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– ustreznost tehničnih opisov predmeta
javnega naročila, ustreznost predstavitve
predmeta javnega naročila na podlagi originalne specifikacije v angleškem ali nemškem jeziku ter ustreznost ponudnikove tlorisne risbe zahtevam naročnika,
– reference,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Labormed d.o.o., Zgornje
Pirniče 96/c, Medvode.
6. (a) Kraj dobave: dobava in montaža
laboratorijskega pohištva se bo izvršila v laboratoriju Carinske uprave, Generalnega carinskega urada na Šmartinski 55 v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina dodeljenih del: laboratorijsko pohištvo.
7.
Pogodbena
vrednost:
29,581.502,93 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne
ponudbe:
29,581.502,93
SIT
in
18,922.130,50 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ob
upoštevanju določb 41. in 42. člena ZJN o
izbiri najugodnejšega ponudnika, poročila
strokovne komisije in meril iz razpisne dokumentacije je bila kot najugodnejša ponudba za dobavo laboratorijskega pohištva
izbrana ponudba ponudnika Labormed
d.o.o., Medvode, ker je njegova ponudba
popolna, ustrezna glede usposobljenosti
in sposobnosti ponudnika, glede priloženih od naročnika zahtevanih tehničnih opisov predmeta javnega naročila, glede ponudnikove predstavitve predmeta javnega
naročila na podlagi originalne specifikacije
ter glede ponudnikove tlorisne risbe, ustreza razpisanim zahtevam naročnika ter je
v skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi
naročnika.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 21. 4.
2000 Ur. l. RS, št. 34-35/00.
Ministrstvo za finance
Št. 0048-308/23-00
Ob-29565
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejših ponudnikov (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Stran

4974 / Št. 51 / 9. 6. 2000

3. Datum izbire: 10. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 27
veljavnih ponudb, od katerih so bile na javnem odpiranju ponudb tri ponudbe izločene
zaradi formalne nepopolnosti. Pri analizi ponudb je naročnik izločil ponudbe, ki niso
ustrezale vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, kot neustrezne. Upoštevajoč vsa
ponderirana merila iz razpisne dokumentacije je naročnik med popolnimi in ustreznimi
ponudbami izbral najugodnejše ponudnike
za posamezne sklope iz razpisne dokumentacije, in sicer:
– Pletilstvo Jakopina, Kepic Mija s.p. za
artikle pod sklopom 19 (pulover zimski moder, pulover letni);
– Compaco d.o.o. za artikel pod sklopom 7 (čelada za motorista zaprta z mikrokombinacijo);
– UNI & Forma d.o.o. za artikle pod sklopi: 4 (jopič vetrni), 5 (anorak dežni, anorak
dežni z napisom Policija), 6 (bunda modra),
8 (uniforma delovna, kapa planinska), 9 (uniforma delovna-negorljiva), 12 (rokavice zimske-usnjene) in 17 (hlače dežne);
– Alpina d.d. za artikle pod sklopom 2
(čevlji terenski-VIBRAM podplat, čevlji polvisoki moški-VIBRAM podplat, čevlji nizki
moški-poliuretanski podplat, čevlji nizki
moški-usnjen podplat);
– Kroj Ljubljana d.d. za artikle pod sklopom 3 (hlače zimske, hlače letne, krilo zimsko, krilo letno, suknjič delovni, suknjič svečan-enoredni, suknjič svečan-dvoredni);
– IKA Ajdovščina d.d. za artikel pod sklopom 15 (podobleka termo);
– LA-IN d.o.o. za artikle pod sklopom 1
(srajca letna modra-kratek rokav, srajca zimska modra-dolg rokav, srajca letna siva-dolg
rokav, srajca letna siva-dolg rokav SE, srajca zimska bela-dolg rokav, srajca letna bela-kratek rokav) in
– Rašica 2020 d.o.o. za artikel pod sklopom 13 (šal volnen).
Javni razpis ni uspel za artikle:
– kombinezon za motorista Gore-tex pod
sklopom 10 in kapa s ščitnikom-modra pod
sklopom 11, ker za ta sklopa nista prispeli
veljavni ponudbi vsaj dveh ponudnikov;
– nogavice letne, nogavice zimske, dokolenke pod sklopom 14, vetrovka s podlogo-UKS pod sklopom 16, emblem MNZ-vezen, emblem POLICIJA-vezen, našitek
POLICIJA-vezen-velik, našitek POLICIJA-vezen-mali, emblem SE-vezen, emblem
UKS-vezen pod sklopom 18 in puli bombažni-moder, majica siva pod sklopom 20, ker
za ta sklop po pregledu ponudb nista ostali
popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:
– Pletilstvo Jakopina, Kepic Mija s.p.,
Dvorje 22, 4207 Cerklje,
– Compaco d.o.o., Koroška 4b, 3320
Velenje,
– UNI & Forma d.o.o., Motnica 7, 1230
Trzin,
– Alpina d.d., Strojarska ul.2, 4226 Žiri,
– Kroj Ljubljana d.d., Tržaška cesta 118,
1000 Ljubljana,
– IKA Ajdovščina d.d., Tovarniška c. 24,
5270 Ajdovščina,
– LA-IN d.o.o., Seidlova 35, 8000 Novo
mesto,
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– Rašica 2020 d.o.o., Zg. Gameljne 20,
1211 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:
– Srajca letna modra – kratek rokav:
9.372 kosov,
– Srajca zimska modra – dolg rokav:
7.834 kosov,
– Srajca letna siva – dolg rokav:
1.204 kosov,
– Srajca letna siva – dolg rokav, SE:
250 kosov,
– Srajca zimska bela – dolg rokav:
362 kosov,
– Srajca letna bela – kratek rokav:
262 kosov,
– Čevlji terenski – VIBRAM podplat:
2.302 parov,
– Čevlji polvisoki moški – VIBRAM
podplat: 1.840 parov,
– Čevlji nizki moški – poliuretanski
podplat: 4.109 parov,
– Čevlji nizki moški – usnjen podplat:
514 parov,
– Hlače zimske: 5.246 kosov,
– Hlače letne: 742 kosov,
– Krilo zimsko: 50 kosov,
– Krilo letno: 30 kosov,
– Suknjič delovni: 60 kosov,
– Suknjič svečan – enoredni: 147 kosov,
– Suknjič svečan – dvoredni: 25 kosov,
– Jopič vetrni: 3.539 kosov,
– Anorak dežni: 1.330 kosov,
– Anorak dežni z napisom POLICIJA:
130 kosov,
– Bunda modra: 639 kosov,
– Čelada za motorista zaprta z mikrokombinacijo: 100 kosov,
– Uniforma delovna: 602 kosov,
– Kapa planinska: 82 kosov,
– Uniforma delovna – negorljiva: 250
kosov,
– Rokavice zimske – usnjene: 1.447
parov,
– Šal volnen: 3.670 kosov,
– Podobleka termo: 655 kosov,
– Hlače dežne: 282 kosov,
– Pulover zimski moder: 325 kosov,
– Pulover letni: 169 kosov,
7. Pogodbena vrednost:
– 3,818.305,40 SIT z vključenim DDV
(Pletilstvo Jakopina, Kepic Mija s.p.),
– 14,161.000 SIT z vključenim DDV
(Compaco d.o.o.),
– 110,852.205 SIT z vključenim DDV
(UNI & Forma d.o.o.),
– 85,164.730 SIT z vključenim DDV (Alpina d.d.),
– 41,592.987,10 SIT z vključenim DDV
(Kroj Ljubljana d.d.),
– 3,702.387,50 SIT z vključenim DDV
(IKA Ajdovščina d.d.),
– 65,235.633,40 SIT z vključenim DDV
(LA-IN d.o.o.),
– 4,760.357 SIT z vključenim DDV (Rašica 2020 d.o.o.).
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim osebam (podatke od 4. do 10. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo

oddano po delih!): s podizvajalcem nastopata ponudnika:
– Uni & Forma d.o.o., v vrednosti
36.236.914 SIT in
– Rašica 2020 d.o.o., v vrednosti
3.808.285 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za sklop 1:
– vrednost najnižje ponudbe: 18.330
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 18.700
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 2:
– vrednost najnižje ponudbe: 29.500
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 33.500
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 3:
– vrednost najnižje ponudbe: 55.273
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 70.180
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 4:
– vrednost najnižje ponudbe: 7.400
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe:
8.330
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 5:
– vrednost najnižje ponudbe: 42.200
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 44.300
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 6:
– vrednost najnižje ponudbe: 24.450
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 30.830
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 7:
– vrednost najnižje ponudbe: 119.000
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 126.963
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 8:
– vrednost najnižje ponudbe: 15.627
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 18.452
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 9:
– vrednost najnižje ponudbe: 27.500
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 29.825
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 12:
– vrednost najnižje ponudbe: 10.100
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 14.900
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 13:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.090
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe:
1.390
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 15:
– vrednost najnižje ponudbe: 4.750
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe:
6.500
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
Za sklop 17:
– vrednost najnižje ponudbe: 11.300
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 12.800
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
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Za sklop 19:
– vrednost najnižje ponudbe: 11.340
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka,
– vrednost najvišje ponudbe: 12.640
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 22/00, z dne 10. 3. 2000,
Ob-22798.
14.
Ministrstvo za notranje zadeve

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

Ob-29053
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, tel. 069/888-140, faks
069/87-031.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference – po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d. Murska
Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba asfaltne prevleke na cesti Šalinci–Veržej–Stara Nova vas odsek Veržej–Stara Nova vas.
7. Pogodbena
vrednost:
52,920.938,57 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): naročilo ni bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe: 52,920.938,57 SIT in 88,853.458,38
SIT.
11. ,12.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.
Občina Križevci
Št. 353-4/00-2
Ob-29252
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference ponudnika pri
podobnih delih, strokovna usposobljenost

ponudnika; kadri, oprema, reference vodilnega kadra pri podobnih delih, izkušnje naročnika s ponudnikom, delež opravljenih del
z lastno operativo in lastnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, 8250 Brežice.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-zemeljska
in montažna dela na sanaciji obstoječih
vodovodov v KS Cerklje ob Krki, I. faza.
7. Pogodbena vrednost: 35,162.979 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,304.067 SIT, 35,162.979 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ob-25837, Uradni list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.
Občina Brežice
Št. 353-3/00-2
Ob-29255
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference ponudnika pri
podobnih delih, strokovna usposobljenost
ponudnika; kadri, oprema, reference vodilnega kadra pri podobnih delih, izkušnje naročnika s ponudnikom, delež opravljenih del
z lastno operativo in lastnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, 8250 Brežice.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-zemeljska
in montažna dela na sanaciji obstoječih
vodovodov v KS Pišece, I. faza.
7. Pogodbena vrednost: 35,363.764 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,583.818 SIT, 35,363.764 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ob-25838, Uradni list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.
Občina Brežice
Št. 343-49/00-2
Ob-29257
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference ponudnika pri
podobnih delih, strokovna usposobljenost
ponudnika; kadri, oprema, reference vodilnega kadra pri podobnih delih, izkušnje naročnika s ponudnikom, delež opravljenih del
z lastno operativo in lastnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, 8250 Brežice.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-zemeljska
in asfalterska dela na modernizaciji ceste (VTC) Stojanski vrh-Vinji vrh-Gadova
peč, KS Cerklje ob Krki.
7.
Pogodbena
vrednost:
50,550.896,55 SIT.
8.
9.Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,971.927,75 SIT, 50,550.896,55
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
34-35 z dne 21. 4.2000, Ob-25836.
Občina Brežice
Št. 001-36/00
Ob-29292
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Osilnica, Osilnica 16, 1337 Osilnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– najugodnejša ponudbena cena vključno z davkom na dodano vrednost,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– kvaliteta in najugodnejši garancijski rok,
– dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija občinske ceste Padovo pri Osilnici – Ribjek v
dolžini 2.100 m (faznost izvedbe modernizacije); območje Občine Osilnica.
7. Pogodbena vrednost: 46,884.215
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,120.410 SIT, 46,884.215 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 3.
2000, Uradni list Republike Slovenije, št.
24/00, Ob-23079.
Občina Osilnica
Št. 005-3/00-133
Ob-29298
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, rok izvedbe, garancija in plačilni pogoji, na podlagi katerih so se
ocenile lastnosti posameznih ponudb v razmerju do ponudbene cene , nato pa se je
po metodi relativnih vrednosti določil najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeni inženiring Kos
Franc, s.p., Stopče 37, Grobelno.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja dovoznih
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cest A, B, C, D in 3 v stanovanjski coni
III/1, Šentjur pri Celju.
7. Pogodbena vrednost: 8,984.789,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,695.437 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,166.967,49 SIT, 8,984.789,40 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25532.
Občina Šentjur pri Celju
Ob-29325
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana-Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: plinska merilnoregulatorska postaja RV37 Preska-Medvode
– strojna dela.
7. Pogodbena
vrednost:
16,070.146,64 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,279.755,41 SIT, 16,070.146,64
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25379.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-29326
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo-fasaderstvo Mramor Stane, s.p., Murnova 1, Šmarje Sap.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna in intervencijska gradbena dela na vročevodnem in parovodnem omrežju Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
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7. Pogodbena vrednost: vrednost posameznega javnega naročila bo odvisna od
višine posameznih vzdrževalnih del oziroma
intervencije. Ocenjena vrednost celotnega
naročila 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26657.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
133,286.823,50
SIT,
101,262.357,50 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pri postopku izbire izvajalca je aktivno sodeloval
tudi ZVNKD Kranj po svoji predstavnici Damijani Pečnik, dipl. um. zg. kons.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.
Uršulinski samostan Mekinje

Št. 99/2000
Ob-29327
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 3. člen ZJN, javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je bil izbran v s pogoji
razpisne dokumentacije in naslednjimi merili:
– ponudbena cena 60 točk,
– rok za dokončanje del 10 točk,
– reference za izvajanje samo razpisanih
del 30 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Genera, d.o.o., Podmilščakova 18, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja komunalne
čistilne naprave v Ceršaku.
7. Pogodbena
vrednost:
49,341.426,94 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 74,618.327,97 SIT, 49,341.426,94
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000, Ob-25387.
Občina Šentilj

Ob-29329
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-780.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumentacije,
– ponudbena cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d., Vojkova 9, Postojna.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Postojna za obdobje 2000 do vključno 2002 leta.
7. Pogodbena vrednost: 15,317.588 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: razlika v ponudbeni ceni po enoti dela
do 200%.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.
Občina Postojna

Št. 14/2000
Ob-29328
1. Naročnik, poštni naslov: Uršulinski samostan Mekinje, Polčeva pot 10, 1240
Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb z javnim
razpisom.
3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference na delu pri sanacijah
kulturnih spomenikov in ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Žurbi Team, d.o.o., Bakovnik 5a, 1241 Kamnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija temeljev in
zidov, obnova fasade v atriju, rekonstrukcija dela ostrešja, krovska in kleparska dela ter obnova električnih in vodovodnih instalacij v adaptiranem delu
Uršulinskega samostana v Mekinjah.
7. Pogodbena vrednost: 80,000.000 SIT.
8.

Št. 352-04-001/2000
Ob-29330
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Janko Glazer Ruše, Lesjakova 4, 2342
Ruše.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference na trgu, druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. Energoconsulting, d.o.o., Gosposvetska c. 86, Maribor,
II. Sortima, d.o.o., Koroška c. 118, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
I. gradnja plinske kotlovnice – gradbeni, strojni in elektro del,
II. sanacija šolskega objekta pri Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše.
7. Pogodbena vrednost:
I. 28,311.028,20 SIT,
II. 34,753.840,52 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb:
I. 6,
II. 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 34,453.310,63 SIT, 28,311.028,20
SIT,
II. 34,968.243 SIT, 34,753.840,52 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
Osnovna šola Janko Glazer Pruše
Ob-29331
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 1–5 točk, reference 1-2
točki, plačilni pogoji 0–5 točk, čas izvedbe
del 1–3 točke, obseg prometa 1–2 točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija imunološkega laboratorija.
7. Pogodbena vrednost: 21,553.184 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,038.903 SIT, 21,553.184 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24346.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 351-36/2000
Ob-29332
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IGD Holermuos, d.o.o., Ormož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova Osnovne šole Tomaž pri Ormožu.
7. Pogodbena vrednost: 147,999.590
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
180,335.235,80 SIT, 147,999.590 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000, Ob-22585.
Občina Ormož

Št. 34401-0001/00232
Ob-29333
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16.5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija
odseka lokalne ceste Bubec–Posrtvica, I. faza.
7. Pogodbena vrednost: 34,637.480 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,000.406 SIT, 34,637.479,94 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000, Št.
34401-0001/00-232, Ob-25835.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 34401-0002/00-230
Ob-29334
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za območje OE Sežana: Kopko,
d.o.o., Gradbena dejavnost, trgovina in turizem, Radohovska pot 5, 6257 Pivka,
– za območje OE Postojna: Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d., Vojkova 9, 6230
Postojna.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na področju
Občine Ilirska Bistrica v letu 2000.
7. Pogodbena vrednost:
– za območje OE Sežana: 6,646.980
SIT,
– za območje OE Postojna: 17,582.693
SIT,
Skupaj: 24,229.673 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbene cene so bile podane na
enoto mere po posameznih postavkah.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000, Št.
344401-0002/00-23, Ob-23766.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 47/00
Ob-29479
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 80%, ocena sposobnosti
20%. Po objavljenih merilih in kriterijih je
izbrani ponudnik dosegel najvišje število
točk, to je 99,15.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pomgrad, d.d., Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Osnovne šole Kapela, Kapelski Vrh.
7. Pogodbena
vrednost:
114,978.657,99 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 124,453.058 SIT, 114,000.151 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24721
Št. 25/2000.
Občina Radenci
Št. 106/2000
Ob-29480
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, plačilni pogoji 10%,
reference 10%, rok izvedbe 15% in garancija 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit, d.d., Titova cesta
87, Slovenska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška dela za OC Pohorje (prizidek in
sanacija).
7. Pogodbena
vrednost:
24,533.003,21 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,674.756 SIT, 24,533.003,21 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.
Javni zavod
RTV Slovenija
Št. 005-1/2000-100
Ob-29481
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dobre reference, kratek rok izvedbe, ugodna cena, garancija, ugodni plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TPS, d.o.o., Robo-Trade,
Ul. Leona Dobrotinška 3, Šentjur.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev stanovanj v
stanovanjski hiši Ipavčeva 19, Šentjur.
7. Pogodbena
vrednost:
28,337.332,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
22,669.865,60 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,016.457 SIT, 26,073.675,90 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.
Stanovanjski sklad občine
Šentjur pri Celju
Št. 343/13/2000
Ob-29482
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena pogodbenih del
(60%), strokovna usposobljenost ponudnika in njegove reference na enakih in podobnih delih (20%), finančno stanje ponudnika (5%), tehnična opremljenost ponudnika (15%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ronikop, d.o.o., Goriška cesta 56, Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela izgradnje lokalne ceste Brje–Sveti Martin, Krajevna skupnost Brje.
7. Pogodbena vrednost: 21,528.586 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,512.000 SIT, 21,528.586 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.
Občina Ajdovščina
Št. II-6/120
Ob-29485
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o. - s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejši ponudnik izpolnjuje
vse kriterije iz meril razpisnih pogojev, poleg tega pa ponuja najnižjo ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o. Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del, ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih del, zemeljskih del, kanalizacije in
pilotiranja jaškov za »Fekalni zbiralnik
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Inde-črpališče Č2 v Kopru, I faza« ob
Kolodvorski cesti od dostopne ceste za
avtobusno postajo do priključka na obstoječo kanalizacijo pri Ferrarski ulici v
Kopru.
7. Pogodbena
vrednost:
86,303.156,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem
roku so prispele tri veljavne in popolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 102,905.242,30 SIT, 86,303.156,80
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.
Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
Št. 011-04-6/00
Ob-29492
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje, Lava
42, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija brežin nad
cesto R2-431 odsek 1350 Vitanje–Srednji Dolič.
7. Pogodbena vrednost: 8,926.951 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,711.020 SIT, 8,926.951 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23071.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29494
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kranjc VNG, s.p., Savinjske
čete 8, 3310 Žalec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu ob cesti R2-414/1349 Kamnik–Ločica–Kozjak.
7. Pogodbena vrednost: 10,694.680
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,267.316 SIT, 10,694.680 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23135.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29495
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CMC Celje, Lava 42, 3000
Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: sanacija brežin v vkopu na
Jezerskem Klancu na cesti R2-424.
7. Pogodbena vrednost: 11,193.520 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,008.195,70 SIT, 11,193.520 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23077.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29498
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG, s.p., Ulica Savinjske čete 8, 3310 Žalec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija brežin na
cesti R3-666 odsek 8115 Sopota–Podkum.
7. Pogodbena vrednost: 11,995.327 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,098.033 SIT, 11,995.327 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23105.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29500
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rafael, gradbena dejavnost,
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d.o.o., Ulica Heroja Marka 18, 8290 Sevnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazov in
usadov na Smehovem Klancu na cesti
G2-107/1275.
7. Pogodbena vrednost: 46,563.117 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,011.348,72 SIT, 46,563.117 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23092.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29517
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GZL – Geoprojekt, d.d.,
Ljubljana, Letališka 27, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazov na
cesti R3-638/1132 Bistrica pri Tržiču.
7. Pogodbena vrednost: 60,282.383 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,032.151 SIT, 60,282.383 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23116.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29519
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad, Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
G1-3/316 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 175,028.154
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 186,571.261 SIT, 175,028.154 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 2000,
Ob-8854.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00
Ob-29520
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-218 odsek 1213 Kanižarica.
7. Pogodbena vrednost: 114,060.363
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 123,454.016 SIT, 114,060.363 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11200.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/00
Ob-29557
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Vrhnika – Postojna, AC baza Postojna II. faza – adaptacija velikih garaž.
7. Pogodbena
vrednost
139,771.135,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
150,445.739 SIT, 139,771.135,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 24. 3. 2000 pod št.
Ob-24066.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-29558
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Vrhnika – Postojna, AC baza Postojna II. faza – adaptacija malih garaž, ter adaptacija in dozidava skladišča.
7. Pogodbena
vrednost
121,108.531,31 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
132,320.284 SIT, 121,108.531,31 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 24. 3. 2000 pod št.
Ob-24065.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-29559
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova nadvoza 4-7
na priključku Logatec na AC A10 Ljubljana – Razdrto, km 8,250 odsek 053.
7. Pogodbena vrednost 91,316.101,15
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 121,330.420,30 SIT, 91,316.101,15
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 24. 3. 2000 pod št.
Ob-24067.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 0501/48-3-308/52-00
Ob-29566
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za zgraditev objekta za PP Bovec.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 4 veljavne (pravočasne in pravilno opremljene)
ponudbe, od katerih je bila na javnem odpi-
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ranju ponudb zaradi formalne nepopolnosti
1 ponudba izločena. Za ostale 3 ponudbe
je bilo pri pregledu in analizi ponudb ugotovljeno, da ne izpolnjujejo pogojev javnega
razpisa. Glede na to, da po pregledu ponudb nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov, javni razpis v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ni uspel.
5., 6., 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. 34-35, z dne 21. 4. 2000,
Ob-26049.
14.
Ministrstvo za notranje zadeve

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

Št. 212/2000
Ob-29262
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor RS, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil – periodičnih publikacij, z okoljsko in prostorsko vsebino).
3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– prispevek glasila k širjenju zavesti o
varstvu okolja, ohranjanju narave ter trajnostni rabi prostora,
– prispevek glasila k razvoju izobraževanja nasploh ter prispevek k strokovnemu
izobraževanju na področju varstva okolja,
ohranjanja narave ter trajnostni rabi prostora,
– strokovna usposobljenost članov uredništva,
– deficitarnost obveščanja o posameznih strokovnih vprašanjih,
– prispevek k pretoku ali izmenjavi
znanstveno-strokovnih informacij,
– predvidena naklada,
– estetski videz javnega glasila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Biteks d.o.o., Kajuhova 6, 1000 Ljubljana,
– Vitra Cerknica, Cesta 4. maja 51,
1380 Cerknica,
– Združenje Slovensko ekološko gibanje, Prečna 2, 1000 Ljubljana,
– Mediacarso d.o.o., Rimska 8, 1000
Ljubljana,
– Triglavski narodni park, Kidričeva 2,
4260 Bled,
– Društvo za opazovanje in preučevanje
ptic Slovenije, p.p. 2395, 1000 Ljubljana,
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– Zavod RS za šolstvo-Založba, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
– Društvo vodarjev Slovenije Celje, Tumova 8, 1000 Ljubljana,
– Umanotera, Resljeva c. 20, 1000
Ljubljana,
– Prirodoslovno društvo Slovenije,
p.p.1573, 1001 Ljubljana,
– Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdajanje nekomercialnih javnih glasil (periodičnih publikacij) z okoljsko in prostorsko vsebino.
7. Pogodbena vrednost: od 100.000
SIT do 800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,200.000 SIT, 400.000 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za okolje in prostor RS
Št. 01-414-05-3/99
Ob-29291
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je po
točkovanju na podlagi postavljenih meril dobila največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gramiz, d.d., Ob Mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: investicijsko-vzdrževalna dela na grajskem
objektu v Ribnici.
7. Pogodbena vrednost: 17,567.347
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,352.000 SIT, 17,567.347 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000.
Občina Ribnica
Št. 15001/2/2000 04
Ob-29293
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 5. 2000, sklep o
oddaji del z neposredno pogodbo za izvajanje storitve socialna kuhinja – priprava in
postrežba dnevnega obroka v lastnih ali
najetih prostorih.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na ponovni javni razpis je prispela le ena ponudba, zato ponovni javni razpis
ni uspel, naročnik je ravnal v skladu s 3.
točko 34. člena (ZJN).
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti
Ob-29300
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je bil izbran s pogoji razpisne dokumentacije in naslednjimi merili:
– ponudbena cena 50%,
– rok za dokončanje del 5%,
– reference za izvajanje samo razpisanih
del 20%,
– plačilni pogoji 15%,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZUM, d.o.o., Grajski trg 7,
2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava strokovnih podlag in prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Šentilj.
7. Pogodbena vrednost: 4,884.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,886.600 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 33 z dne 14. 4.
2000, Ob-25589.
Občina Šentilj
Št. 107
Ob-29303
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena za prevoženi km
(50%), reference (30%), plačilni rok in plačilni pogoji (10%), certifikat kakovosti (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Reševalec, d.o.o., Hrvatski
trg 3, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje prevozov in spremstva bolnikov.
7. Pogodbena vrednost: vrednost je odvisna od števila prevoženih km mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 178 SIT/km, 119 SIT/km.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22581.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 404-08-38/2000
Ob-29304
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena za komplekse
od I. do VI.; v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek
postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
sklepa
DRKRPOJN
št.
018-39/00-22-394 z dne 10. 4. 2000 je
bil razveljavljen postopek oddaje javnega
naročila MORS BO 15/99 za komplekse
od 1 do 72.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za dodatni kompleks I.
Histor, d.o.o., Gregorčičeva 7, 1000
Ljubljana, za dodatne komplekse od II. do
VI. pa Hernaus, d.o.o., Šalek 89, 3320
Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dodatni kompleks I. – čiščenje okolice, letni
pavšal 4,930.170 SIT in dodatni kompleksi
II.–VI. – čiščenje oken in/ali steklenih
fasad: vrednost enkratnega čiščenja za:
kompleks II. 1,125.740 SIT, kompleks III.
67.125 SIT, kompleks IV. 69.075 SIT, kompleks V. 36.975 SIT in kompleks VI.
375.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: za dodatni kompleks I. 4,930.170 SIT, za dodatne komplekse od II. do VI. pa 1,673.915 SIT za
enkratno čiščenje.
8.
9. Število prejetih ponudb: za dodatni
kompleks I. je 7 prejetih ponudb, za dodatni kompleks II. je 7 ponudb, za III. je 9
ponudb, za IV. je 9 ponudb, za V. je 8
ponudb, za VI. 9 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za dodatni kompleks I.: 10,281.600
SIT, 4,930.170 SIT; za dodatni kompleks
II: 5,200.918,80 SIT, 1,125.740 SIT; za
III.: 133.131,25 SIT, 67.125 SIT; za IV.:
136.998,75 SIT, 69.075 SIT; za V.:
73.333,75 SIT, 36.975 SIT; za VI.:
1,219.750, 375.000 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za obrambo
Št. 351-03-2/00-4
Ob-29305
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekta inženiring, Trstenjakova 2, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava investicijskega programa z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in idejnega projekta za gradnjo nove
osnovne šole na Ptuju.
7. Pogodbena vrednost: 2,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,593.000 SIT, 2,200.000 SIT.
11., 12.
Mestna občina Ptuj

Št. 55/01-2000
Ob-29306
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24,
6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila naslednja merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena – 80%,
– reference – 15%,
– cena generalnega čiščenja – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čeplak, čiščenje in trgovina, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje prostorov Osnovne šole Cirila Kosmača Piran.
7. Pogodbena vrednost: 190,40 SIT za
mesečno čiščenje kvadratnega metra površin.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 219,56 SIT, 190,40 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 33 z dne 14. 4.
2000.
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Št. 363-57/99
Ob-29474
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javni razpis za najem delno
opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Območne geodetske uprave in izpostave v Sevnici ni uspel, ker po pregledu
ponudb nista ostali za vrednotenje popolni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov, zato naročnik po določilih prvega odstavka 41. člena
zakona o javnih naročilih ne more sprejeti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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. 36-37 z dne 5. 5.
2000, Ob-26823.
Servis skupnih služb vlade
Ob-29475
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, 061/29-12-908.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predlagani ponudnik nudi najnižjo ceno in največje reference.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMKO Ljubljana, d.d., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana-Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: predelava voznega omrežja na p. Šentjur.
7. Pogodbena
vrednost:
15,351.771,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,831.598 SIT, 15,351.771,13 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 351-01-3/2000
Ob-29476
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– idejno projektna zasnova,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– plačilni in ostali pogoji,
– strokovna usposobljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Misel, d.o.o., Cankarjeva 1,
6230 Postojna.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije IPZ, PGD,
PZR, PZI, PEL in PID za poslovno stanovanjski objekt ob Postojnski ulici v Pivki,
vključno z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki.
7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT
+ DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,500.000 SIT brez DDV.
11., 12.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Št. 2000-2/13
Ob-29477
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Ribnica, Majnikova ul. 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta izdelkov, reference, lastna proizvodnja, posebne ugodnosti,
plačilni roki, celovitost opisa, skladnost vsebine ponudbe. Za skupino živil V. splošno
prehrambeno blago nista prispeli po dve
popolni ponudbi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za skupino I. sadje in zelenjava: KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto in Danilo Pavlovič, s.p.,
“Domači vrt”, Križevska vas 42, 8330 Metlika, za skupino II. mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
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1113 Ljubljana, za skupino III. perutninsko
meso: Jata, d.d., Hladilniška 34, 1129 Polje pri Ljubljani in Hrib, d.o.o., Kmetijsko
proizvodno podjetje, Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, za skupino IV. sadni sokovi: Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., DE Presad Gabrovka, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka in PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,
Lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
1310 Ribnica, za skupino V. splošno prehrambeno blago: PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Lokalno skladišče Ribnica,
Cesta na Ugar, 1310 Ribnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sukcesivna dobava živil v letu 2000.
7. Pogodbena vrednost: 10,601.000
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: za skupino I.
sadje in zelenjava: 3, za skupino II. mleko in
mlečni izdelki: 2, za skupino III. perutninsko
meso: 3, za skupino IV. sadni sokovi: 2, za
skupino V. splošno prehrambeno blago: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za skupino I. sadje in zelenjava:
2,773.425 SIT, 2,741.242 SIT; za skupino
II. mleko in mlečni izdelki: 3,535.952 SIT,
3,522.100,16 SIT; za skupino III. perutninsko meso: 1,133.896,55 SIT, 894.645
SIT; za skupino IV. sadni sokovi:
249.259,10 SIT in 247.385 SIT; za skupino V. splošno prehrambeno blago:
1,205.128,69 SIT.
11., 12.
Vrtec Ribnica
Št. 147/00
Ob-29478
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena (0–65 točk),
– reference na podobnih delih (0–10
točk),
– splošne reference (0–10 točk),
– kadrovska zasedba (0–10 točk),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku (0–5 točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Investbiro Koper, d.d., Trg
Brolo 12, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZI za izgradnjo komunalne infrastrukture v Obrtni coni Hrpelje,
b) izvajanje inženiring storitev in strokovnega nadzora nad izgradnjo.
7. Pogodbena vrednost: 11,269.300
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,623.520 SIT, 8,675.100 SIT.
11., 12.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 351-02-33/99
Ob-29297
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločilen kriterij je bila nižja cena
ponudnika in reference o opravljenih delih s
področja razpisanih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gonzaga d.o.o., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1-f, Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava opreme za Kosovelovo knjižnico Sežana.
7. Pogodbena
vrednost:
10,910.610,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje celotne ponudbe
in najnižje delne ponudbe: 10,910.610,20
SIT, 5,350.574 SIT.
11., 12.
Občina Sežana
Št. 663-05-00023/00-022
Ob-29409
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika za tisk, izdelavo
in razpošiljanje publikacij.
3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena, roki dobave, reference in opremljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Present d.o.o., Dolenjska c.
43, 1108 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tisk,
izdelava in razpošiljanje publikacij.
7. Pogodbena vrednost: 16,000.000
SIT, pri čemer se naročnik ne obvezuje, da
bo naročil do te vrednosti.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 26 z
dne 24. 3. 2000, Ob-23926.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 011-04-6/00
Ob-29522
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova talnih obeležb na območju CP Nova
Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 77,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 125,893.674 SIT, 118,209.388 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00
Ob-29523
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova talnih obeležb na območju CP Celje.
7. Pogodbena vrednost: 87,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 147,440.238 SIT, 137,498.742 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29525
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova talnih obeležb na območju CP Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 106,500.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 174,116.694 SIT, 164,382.474 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29529
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova talnih obeležb na območju CP Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 66,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 113,405.628 SIT, 103,940.264 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29530
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova talnih obeležb na območju CP Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 103,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 177,578.226 SIT, 168,758.029 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29531
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska Sobota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova talnih obeležb na območju CP Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 46,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 78,772.953 SIT, 73,100.532,61 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29532
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova
talnih obeležb na območju CP Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 98.498.425 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
171,392.541 SIT, 157,824.349,76 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29533
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.

4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova talnih obeležb na območju CP Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 36,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,662.510 SIT, 57,938.832,50 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-29534
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova talnih obeležb na območju CP Koper.
7. Pogodbena vrednost: 90,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
156,885.693,85
SIT,
143,309.981,60 SIT.
11., 12.
Direkcija RS za ceste
Št. 2511-00-700009
Ob-29546
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IEI-Inštitut za ekološki inženiring, Ljubljanska 9, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava Operativnega programa odvodnje in
čiščenja odpadnih voda območij poselitve (aglomeracij) velikosti med 2000 in
15000 PE in pod 2000 PE na občutljivih področjih Republike Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 11,852.400 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): izbrani ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 13,665.000 SIT, (presegla ocenjeno vrednost naročnika več kot 10%),
9,999.998 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
razpis za ugotavljanje sposobnosti ni bil objavljen.
13.
Ministrstvo za okolje in prostor
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3283
Ob-29339
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točka zakona o javnih naročilih, se odda javno naročilo brez javnega
razpisa osnovnemu proizvajalcu že vgrajene izolacijske opreme v NE Krško, firmi
Transco Product Inc., ker je edina sposobna za dobavo refleksne termalne izolacije
za cevovode primarnega sistema in je verificirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.
3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Transco Products Inc., 55
E. Jackson Blvd, Suite 2100, Chicago, IL
60604-4166, USA.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 set refleksne termalne
izolacije za cevovode primarnega sistema.
7. Pogodbena vrednost: 4,853.181,60
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško
Št. 371-02-1/00-0406
Ob-29536
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, faks
178-55-96.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.
3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dokompletiranje obstoječega pisarniškega pohištva na lokaciji pravosodnih
organov je možno le pri proizvajalcu pisarniškega pohištva.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pohištvo Iskra, d.o.o., Barletova 3, Medvode.
6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško pohištvo, in sicer: segment mize 90 stopinj, klubska miza
z lesenim podnožjem 60×60×75 cm, segment mize 180 stopinj, zamenjava vrat
omar, in sicer 2 × vrata dimenzij
49×2×190,2 cm, 2 × vrata dimenzij
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54×2×190,2 cm in 2 × vrata dimenzij
51,6×2×190,2 cm.
7. Pogodbena vrednost: 405.933 SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 2198/5
Ob-29537
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: podjetje Iskra Sistemi, d.d., je za izvedbo tovrstnih del usposobljeno – strokovno in tehnično in je istočasno tudi razvijalec, konstruktor in proizvajalec opreme za zavarovanje cestno železniških križanj sistema CPr – DK v Sloveniji.
3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je za izgradnjo
tovrstnih objektov edino usposobljen strokovno in tehnično in je istočasno tudi edini
razvijalec, konstruktor in proizvajalec te
opreme in ima edini v Sloveniji dovoljenje za
vgradnjo na SŽ.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Sekcija SVTK Celje –
CPr – DK “Osluševci” v km 31+446 na
progi Pragersko–Ormož.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: naprave za zavarovanje
cestno železniških križanj.
7. Pogodbena
vrednost:
39,952.099,67 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal proizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,952.099,67 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
39,952.099,67 SIT.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
SVTK Celje
Št. 2199/5
Ob-29538
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: podjetje Iskra Sistemi, d.d., je za izvedbo tovrstnih del usposobljeno – strokovno in tehnično in je istočasno tudi razvijalec, konstruktor in proizvajalec opreme za zavarovanje cestno železniških križanj sistema CPr – DK v Sloveniji.
3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je za izgradnjo
tovrstnih objektov edino usposobljen strokovno in tehnično in je istočasno tudi edini
razvijalec, konstruktor in proizvajalec te
opreme in ima edini v Sloveniji dovoljenje za
vgradnjo na SŽ.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: Sekcija SVTK Celje –
CPr – DK “Ivanjkovci” v km 8+916 na progi
Ormož–Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: naprave za zavarovanje
cestno železniških križanj.
7. Pogodbena
vrednost:
39,999.990,03 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal proizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,999.990,03 SIT.
11. Morebitne druge pomembne informacije o postopku izbire izvajalca:
39,999.990,03 SIT.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
SVTK Celje
Št. 110-1/00
Ob-29554
1. Naročnik, poštni naslov: Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo javnega naročila je usposobljen je
samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo.
3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): med DARS d.d. in JPVAC d.o.o.
(katero je javno podjetje, ki je bilo ustanovljeno za vzdrževanje AC) sta sklenjeni pogodbi o rednem vzdrževanju AC v RS in za
pobiranje cestnine na AC v RS; navedena
pa so osnovna sredstva, ki jih izvajalec potrebuje pri omenjenih dejavnostih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: AC v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava elektronskih tablic za sistem ABC.
7. Pogodbena vrednost: 200,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 91/00
Ob-29269
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika in kadrovska struktura.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Društvo MOST, Breg 12,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dodeljena sredstva so namenjena koordinaciji in izvajanju projektov mednarodnega prostovoljnega dela.
7. Pogodbena vrednost: 7,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 744/2000
Ob-29273
1. Naročnik, poštni naslov: Urad vlade
RS za informiranje, Slovenska 29, 1000
Ljubljana, telefaks 061/212-312.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik se je za oddajo javnega naročila z neposredno pogodbo odločil, ker se na razpis
objavljen v UL RS 37/2000 ni prijavil noben
ponudnik. Glede na to, da se na poziv ni
javil nihče, naročnik ugotavlja, da bi bila
ponovitev razpisa brezpredmetna.
3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je z objavo v Ur. l. RS,
št. 37/2000 ugotovil, da na trgu očitno ne
obstaja več kot en ponudnik, ki razpolaga z
ustrezno tehnično opremo, strokovnimi kadri in ustreznimi pravicami intelektualne lastnine, ki bi omogočile izvedbo razpisanega
projekta, zato se je odločil za oddajo javnega naročila z neposredno pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
predmet naročila je izvedba in tehnična
priprava osrednje državne prireditve ob
Dnevu državnosti, ki bo 25. junija 2000
na Trgu Republike v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.
8.
9., 10., 11., 12.
Vlada Republike Slovenije
Urad vlade RS za informiranje
Št. 743/2000
Ob-29276
1. Naročnik, poštni naslov: Urad vlade
RS za informiranje, Slovenska 29, 1000
Ljubljana, telefaks 061/212-312.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum odpiranja ponudb: 22. 5.
2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis za izvedbo in tehnično
pripravo osrednje državne prireditve ob
Dnevu državnosti, ki bo 25. junija 2000
na Trgu Republike v Ljubljani, objavlje-
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nem v Ur. l. RS, št. 37/2000, se v določenem roku ni prijavil noben ponudnik. Komisija se je zato odločila, da postopek zaključi
brez dodelitve naročila in ne gre v ponovitev
razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev.
5. 6.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: na razpis ni
prispela nobena ponudba.
10., 11., 12., 13.
Vlada Republike Slovenije
Urad vlade RS za informiranje
Št. 01380/00
Ob-29335
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: odkup obstoječega prostora od edinega primernega ponudnika poslovnih prostorov na primerni lokaciji za potrebe pošte kraju Bresternica.
3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edina primerna lokacija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mercator SVS, d.d., Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: nakup poslovnega prostora.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,000.000 SIT.
11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01380/00
Ob-29336
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: edini primerni
ponudnik poslovnih prostorov na primerni
lokaciji za potrebe pošte kraju Radvanje.
3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edina primerna lokacija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kograd gradnje, d.o.o., Preradovičeva 20, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: nakup poslovnega prostora.
7. Pogodbena vrednost: 40,294.137 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,294.137 SIT.
11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 81-33/171
Ob-29337
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: ponudnik je
edini usposobljeni ponudnik za izdelavo
strokovne ocene za projekt RCV II. faza.
3. Datum izbire: 15. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustrezna tehnična sposobnost in
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnični, komercialni in finančni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EIMV, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izdelava strokovne ocene za projekt
RCV II. faza.
7. Pogodbena vrednost: 17,847.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 5/00
Ob-29338
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini zastopnik proizvajalca Jenbacher AG Avstrija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP, d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: popravilo plinskega motorja Jenbacher.
7. Pogodbena vrednost: 24,974.523 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Št. 1683/00
Ob-29501
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 8. točki
55. člena cit. zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– izvajalec je sposoben v sodelovanju z
naročnikom izdelati razpisno dokumentacijo druge stopnje na osnovah prve stopnje
razpisa, na kateri je bil izdelovalec razpisne
dokumentacije,
– iz dosedanjega sodelovanja je razvidno, da ima podjetje Ensico, d.o.o., ustrezno kadrovsko strukturo, ki obvlada zahtevnost naročila,
– kot nesodelujoči na javnem razpisu prve stopnje in glede na kompleksnost projekta je podjetje Ensico, d.o.o., edino usposobljeno na domačem tržišču, ki lahko
zadovoljivo in v sprejemljivem roku izvede
pogodbena dela ter tako zagotovi naročniku pravočasno realizacijo celotnega projekta DCV.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ensico, d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava razpisne dokumentacije za dru-
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go stopnjo dvostopenjskega javnega
razpisa za dobavo tehnološke opreme
DCV Elektro Ljubljane, d.d., evaluacija
ponudb, definiranje končnega obsega
dobav (Work Statement).
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,000.000 SIT.
11., 12.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1640/00
Ob-29502
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. in 8.
točki 55. člena cit. zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani
izvajalec je edini, ki je glede na kompleksnost objekta, usposobljen na domačem tržišču izdelati zadovoljivo in v sprejemljivem
roku projektno dokumentacijo. Ima tudi ustrezno kadrovsko strukturo, ki pozna zahtevnost RTP in DV. Podjetje IBE je za ta
objekt že izdelalo vso projektno dokumentacijo za prejšnje faze gradnje objekta in je
njegovo sodelovanje pri izvedbi naročila zato nujno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
RTP 110/20 kV Črnomelj:
– dograditev in razširitev DV 110 kV polj,
– dograditev zaščite za razširjeni DV polji,
– izvedba prevzemnih in kontrolnih meritev električne energije,
– navezava na naprave lastne rabe in daljinskega vodenja,
– vključitev razširjenih DV polj v obstoječi DV priključek.
7. Pogodbena vrednost: 8,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,900.000 SIT.
11., 12.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-29504
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55. člena ZJN).
Nadgradnjo obstoječe programske opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le
programska hiša, ki je to programsko opremo razvila, ker ima samo ta hiša pravice
intelektualne lastnine nad programsko opremo in ustrezno usposobljene kadre potrebne za izvedbo naročila.
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Razvoj in nadgraditev programske opreme za podporo sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja predstavlja nadgradnjo obstoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.
3. Datum izbire: 22. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).
Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja
storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna zavod in tehnično okolje, v katerem deluje informacijski sistem
zavoda,
– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacijsko podporo.
Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LIST d.o.o., Menardova 32,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoječih programskih rešitev za podporo kartice zdravstvenega zavarovanja,
– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske
opreme.
7. Pogodbena vrednost: 14,017.719 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z
omenjenim izvajalcem je bila za potrebe
uvedbe sistema kartice že sklenjena pogodba št. 1500-10/31-99 z dne 13. 10. 1999,
zato se za navedeno naročilo sklene aneks
k obstoječi pogodbi.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-29505
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55. člena ZJN).
Nadgradnjo obstoječe programske opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev v
Republiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede izvajalec, ki je to programsko opremo razvil in ima
samo on pravice intelektualne lastnine nad
programsko opremo in ustrezno usposobljene kadre potrebne za izvedbo naročila.
Razvoj in nadgraditev programske opreme za podporo sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
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stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.
3. Datum izbire: 30. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).
Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja
storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna zavod in tehnično okolje, v katerem deluje informacijski sistem
zavoda,
– da izredno dobro pozna organizacijo
dela v zdravstvenem domu in njihovo informacijsko podporo.
Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoječih programskih rešitev za podporo kartice zdravstvenega zavarovanja,
– instalacija programske in strojne
opreme,
– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske
opreme.
7. Pogodbena vrednost: 8,792.119 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12.
Zavod za zdravstevno
zavarovanje Slovenije
Ob-29506
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55. člena ZJN).
Nadgradnjo obstoječe programske opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev v
Republiki Sloveniji za potrebe sistema kartice zdravstvenega zavarovanja lahko izvede
le programska hiša, ki je to programsko
opremo razvila, ker ima samo ta hiša pravice intelektualne lastnine nad programsko
opremo in ustrezno usposobljene kadre potrebne za izvedbo naročila.
Razvoj in nadgraditev programske opreme za podporo sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja predstavlja nadgradnjo obstoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.
3. Datum izbire: 31. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja
storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna zavod in tehnično okolje, v katerem deluje informacijski sistem
zavoda,
– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacijsko podporo,
– da je izvajalec aktivno in uspešno sodeloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zavarovanja v Posavju.
Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nova vizija d.o.o., Ljubljanska 42, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoječih programskih rešitev za podporo kartice zdravstvenega zavarovanja,
– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske
opreme.
7. Pogodbena vrednost: 32,264.494 SIT
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z
omenjenim izvajalcem je bila za potrebe
uvedbe sistema kartice v pilotski regiji Posavje
že
sklenjena
pogodba
št.
1500-10/5-98 z dne 16. 3. 1998, zato se
za navedeno naročilo sklene aneks k obstoječi pogodbi.
12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 071-6/2000-4
Ob-29521
1. Naročnik, poštni naslov:Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih
3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo javnega naročila je
pooblaščen samo en ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aster d.o.o., Nade Ovčakove 1, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje instalirane strojne in sistemske programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena cena 2,190.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni.
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11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izvajalec Aster ima priznano usposobljenost s strani Centra Vlade za Informatiko.
12.
Geodetska uprava RS
Št. 110-1/00
Ob-29556
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
061/309-43-93.
2. Utemeljitev oddaje naročila: javno naročilo se odda po dveh neuspelih razpisih
po 41. členu 4. odstavek zakona o javnih
naročilih z neposredno pogodbo: v skladu z
razpisnimi pogoji je bila ponudba izbranega
cenejša in v skladu z razpisnimi pogoji.
3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in in v skladu z
razpisnimi pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BP LINEAL d.o.o.Ulica Pohorskega bataljona 49, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
»AC Vučja vas-Beltinci: izdelava projekta obnove lokalnih cest na območju prizadetem z gradnjo AC Vučja vas-Beltinc
7. Pogodbena vrednost: 13,251.082 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,637.653 SIT, 13,251.082 SIT.
11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Ob-29281
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.
061/485-451, faks 061/484-618.
2. (a) Kraj dobave: Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti poseben list!): pisarniški material: papir, obrazci, pisala, računalniški pribor.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT
3. Predvideni čas dobave: začetek dobav 15. 8. 2000, stalno dobavljanje skozi 1
leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Studenec 48, 1260 Ljub-

ljana Polje, tajništvo direktorice za splošne
zadeve, Branka Gombač.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, virmansko ali s položnico na žiro račun
naročnika št. 50103-603-403974.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 6. 2000, do
12. ure
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj –
ponudba” osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje, tajništvo direktorice za splošne zadeve, Branka Gombač.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000, 10. ura, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa
predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudniki morajo v dokaz
formalne ustreznosti ponudb predložiti vsa
dokazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
1. Ustreznost tehničnim zahtevam razpisa
Izločilni kriterij: neustreznost tehničnim
zahtevam razpisa.
2. Kadrovska usposobljenost ponudnika
za predmet javnega razpisa izločilni kriterij:
ponudnik ima manj kot 3 redno zaposlene
delavce.
3. Cena
Izločilni kriterij: cena pri blagu, ki ga ponudnik ponuja ni navedena.
4. Plačilni pogoji
Izločilni kriterij: rok plačila krajši od 60
dni.
5. Poslovna zanesljivost ponudnika in dosedanje izkušnje pri poslovanju
Izločilni kriterij: negativni finančni pokazatelji.
6. Doba opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
Izločilni kriterij: čas pod 1 letom.
7. Reference ponudnika v Republiki Sloveniji
Izločilni kriterij: manj kot trije referenčni
kupci.
Pojasnilo: sposobnost bo priznana vsem
ponudnikom, katerih ponudbe bodo ustrezale vsem pogojem za priznanje sposobnosti.
Merilo za izbiro je najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko za dodatno obrazložitev
prevzete razpisne dokumentacije zaprosijo
pisno v roku 12 dni od objave razpisa. Ponudniki so dolžni pridobiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
10., 11.
Psihiatrična klinika Ljubljana
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Ob-29283
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.
061/485-451, faks 061/484-618.
2. (a) Kraj dobave: Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti poseben list!)
– Sklop A) sadje in zelenjava
Okvirna vrednost naročila: 24,000.000
SIT
– Sklop B) kruh in pekovsko pecivo
Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT
– Sklop C) mlevski izdelki, riž in testenine
Okvirna vrednost naročila: 3,000.000 SIT
– Sklop D) mleko in mlečni izdelki
Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT
– Sklop E) meso in mesni izdelki
Okvirna vrednost naročila: 26,000.000
SIT
– Sklop F) perutnina, perutninski
izdelki in ribe
Okvirna vrednost naročila: 11,000.000
SIT
– Sklop G) splošno prehrambeno blago
Okvirna vrednost naročila: 14,000.000
SIT
(c) Ocenjena vrednost naročila:
115,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek dobav po 1. 9. 2000, sukcesivno dobavljanje
skozi 1 leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tajništvo direktorice za splošne
zadeve, Branka Gombač.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 7. 2000, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj –
ponudba” osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje, tajništvo direktorice za splošne zadeve, Branka Gombač.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000, ob 10. uri, Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, Upravna stavba, 1.
nadstropje, sejna soba.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa
predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
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(40. člen ZJN): ponudniki morajo v dokaz
formalne ustreznosti ponudb predložiti vsa
dokazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudba je lahko podana za posamezne sklope predmeta javnega naročila.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
1. ustreznost tehničnim zahtevam
razpisa
Izločilni kriterij: neustreznost tehničnim zahtevam razpisa.
2. kadrovska usposobljenost ponudnika za predmet javnega razpisa
Izločilni kriterij: ponudnik ima manj
kot 3 redno zaposlene delavce.
3. cena
Izločilni kriterij: cena pri blagu, ki ga
ponudnik ponuja ni navedena.
4. plačilni pogoji
Izločilni kriterij: rok plačila krajši od
60 dni.
5. poslovna zanesljivost ponudnika
in dosedanje izkušnje pri poslovanju
Izločilni kriterij: negativni finančni
pokazatelji.
6. doba opravljanja dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila
Izločilni kriterij: čas pod 1 letom.
7. reference ponudnika v Republiki
Sloveniji
Izločilni kriterij: manj kot trije naročniki – koristniki proračuna RS, v zadnjih treh
letih.
Pojasnilo: sposobnost bo priznana vsem
ponudnikom, katerih ponudbe bodo ustrezale vsem pogojem za priznanje sposobnosti. Sposobnost se lahko prizna ponudnika
tudi samo za posamezen sklop.
Merilo za izbiro je najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko za dodatno obrazložitev
prevzete razpisne dokumentacije zaprosijo
pisno v roku 12 dni od objave razpisa. Ponudniki so dolžni pridobiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini, ki znaša
1,000.000 SIT.
10., 11.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 189/00
Ob-29340
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10,
4264
Bohinjska
Bistrica,
tel.
04/577-00-00, faks 04/721-582.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica, enota vrtec Bohinj, Mencingerjeva ul.
4, 4264 Bohinjska Bistrica in podružnična šola Srednja vas v Bohinju, Srednja
vas v Bohinju 69, 4267 Srednja vas v
Bohinju.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki v vrednosti ca.
5,000.000 SIT,
2. meso in izdelki iz mesa v vrednosti
ca. 5,600.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 2,500.000 SIT,
4. sveže sadje in zelenjava v vrednosti ca. 2,900.000 SIT,
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5. čaji in suho sadje v vrednosti ca.
600.000 SIT,
6. testenine v vrednosti ca. 200.000
SIT,
7. konzervirano sadje in sadni sirupi v
vrednosti ca. 2,200.000 SIT,
8. jajca v vrednosti ca. 180.000 SIT,
9. olja v vrednosti ca. 200.000 SIT,
10. razno prehrambeno blago v vrednosti ca. 4,000.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo samo eno vrsto blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
23,380.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 7. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda, št.
51540-603-31408 – za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti ne glede na način pošiljanja do
10. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica, v zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan poleg
naslovnika na prvi strani, na zadnji strani
naslov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka “ne odpiraj – javni razpis”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v ponedeljek,
17. 7. 2000 ob 8.30, v prostorih Osnovne
šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska
Bistrica.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.
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,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti
slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpisne dokumentacije, pri čemer najnižja cena ne pomeni obvezno najugodnejšo ponudbo.

9. Morebitne druge informacije o naročilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost, bodo sklenjene letne pogodbe za dobavo blaga po skupinah v skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Ob-29341
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, tel.
064/656-110, faks 064/625-141.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ivana
Groharja, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 4,300.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 2,750.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 3,300.000 SIT,
4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
2,420.000 SIT,
5. zmrznjene ribe in druga hrana v
vrednosti ca. 440.000 SIT,
6. jajca v vrednosti ca. 110.000 SIT,
7. mlevski izdelki v vrednosti ca.
200.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti
ca. 1,110.000 SIT,
9. drugo prehrambeno blago v vrednosti ca. 1,650.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo samo eno vrsto blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
16,280.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 7. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda, št.
51510-603-32286 – za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, v zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan poleg naslovnika na prvi strani, na zadnji strani
naslov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka “ne odpiraj – javni razpis”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 12.
7. 2000 ob 8.30, v prostorih Osnovne šole
Ivana Groharja, Podlubnik 1 v Škofji Loki.
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Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.
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,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti
slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost, bodo sklenjene letne pogodbe za dobavo blaga po skupinah v skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.
Osnovna šola Ivana Groharja
Ob-29407
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Prešernov
trg 2, 1000 Ljubljana.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško pohištvo.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
32,986.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sprotna dobava.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za zgotavljanje sposobnosti: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Prešernov trg 2,
Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.:
50100-630-810108,
sklic
na
št.
121-10205 – s pripisom JR-402-37/00 –
pohištvo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 7. 2000 do 8.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Prešernov trg 2, Dani Klarič.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nab. 2, Ljubljana, soba
143/I, dne 10. 7. 2000 ob 9. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– strokovno-kadrovska usposobljenost,
– finančno stanje ponudnika.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
10.
Mestna občina Ljubljana

Ob-29507
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: papirna konfekcija in
vrečke.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR
50101-603-45746 s pripisom “Javni razpis
za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 1/00 – papirna kofekcija”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 9. uri, na naslovu: Zavod RS
za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6,
knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29508
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontakt-
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na oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR 50101603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 2/00 – pisarniški material”
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 11. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29509
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kartonska embalaža.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR 50101603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
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kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 3/00 – embalaža”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 13. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29510
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR
50101-603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 4/00 – laboratorijski material”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 8. uri, na naslovu: Zavod RS
za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6,
knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji
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9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29511
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pipete, dispennzerji in nastavki za pipete.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR
50101-603-45746 s pripisom “Javni razpis
za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 5/00 – pipete …”
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 10. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29512
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: plastični izdelki po skupinah:

1. granulat,
2. cevi,
3. nastavki za katetre,
4. vrečke papir poliester (za plinsko
sterilizacijo, trojni var),
5. sestavni deli za transfuzijski in infuzijski kapalnik.
Ponudnik se lahko poteguje samo za
100% razpisanih vrst blaga iz posamezne
skupine.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,350.000 SIT, po skupinah:
1. 3,000.000 SIT,
2. 4,300.000 SIT,
3. 2,750.000 SIT,
4. 7,300.000 SIT,
5. 11,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR 50101603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 6/00 – plastika”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 11.30, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29513
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: infuzijske steklenice.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
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3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR 50101603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 7/00 – steklenice”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 8. uri, na naslovu: Zavod RS
za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6,
knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev,
ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29514
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zamaški in zaporke za
infuzijske steklenice.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR

50101-603-45746 s pripisom “Javni razpis
za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 8/00 – zamaški”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 9.30, na naslovu: Zavod RS
za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6,
knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev,
ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29515
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sanitetni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR
50101-603-45746 s pripisom “ Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 9/00 – sanitetni material”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 11. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev,
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ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Ob-29516
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kemikalije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR 50101603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 10/00 – kemikalije”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 12.30, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/ II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev,
ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 28. 7. 2000.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
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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

Popravek
V javnem razpisu za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na objektih, s katerimi upravlja Servis skupnih skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Servisa skupnih služb vlade, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28366, Št.
351-06-64/99 se 6. (a) točka pravilno
glasi:
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe za priznanje sposobnosti: 29. 6. 2000 do 9. ure.
Uredništvo
Ob-29268
1. Naziv in poštni naslov naročnika:
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3001 Celje, telefon
063/481-511, faks 063/481-512.
2. Kraj izvedbe del: MOC Celje in občine Vojnik, Štore in Dobrna, oziroma vsi
objekti, ki so v upravljanju Stanovanjskega
sklada.
3. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževalna in investicijska gradbena in zaključna dela – gradbena, krovska, kleparska, ključavničarska, mizarska,
steklarska, keramičarska, slikopleskarska, parketarska in PVC tlaki, elektroinstalaterska, instalacije vodovoda, plina,
centralna kurjava, vzdrževanje dvigal,
vzdrževanje podpostaj in hidroforjev,
čiščenje prostorov.
(b)
(c) Ocenjena dela skupno znašajo
80,000.000 SIT, posamezna naročena dela znašajo največ 5,000.000 SIT, odvisno
od količine posameznih del.
4. Predviden čas izvedbe: julij 2000 do
julij 2001 – eno leto.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih
knezov 8, 3001 Celje – tajništvo sklada.
Tehnična služba sklada, kontaktna oseba:
Tatjana Hren, dipl. inž. gradb.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno torka
-20. 6. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v znesku 4.760
SIT (z vključenim DDV) na žiro račun
50700-652-25505 sklic na številko
00 183.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: do četrtka, 29. 6. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih knezov 8, 3001
Celje, tajništvo sklada.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 30. 6. 2000 ob 9. uri v pisarni št.
13 na Stanovanjskem skladu občine Celje,
Trg Celjskih knezov 8, Celje.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: letna pogodba o izvajanju del oziroma storitev, priloga
razpisni dokumentaciji.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti:
pogoji po 40. členu ZJN, reference na področju ponujenih del in ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
10., 11.,12.
Stanovanjski sklad občine Celje
Št. 021-02-055/00
Ob-29394
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Inšpektorat RS za okolje in prostor, Vilharjeva 33, Ljubljana, faks
061/132-92-71.
2. Kraj izvedbe del: območje Republike Slovenije po območjih območnih enot
Inšpektorata RS za okolje in prostor: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za
eno ali več območij. Če se ponudba nanaša na več območij, mora navesti območja.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: odstranjevanje in sanacije nedovoljenih posegov
v prostor, izvedba nujnih vzdrževalnih
del na podlagi odločb urbanistične inšpekcije in inšpekcije za graditev, v letu
2000.
(a) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:sanacije nedovoljenih posegov v prostor, nujna vzdrževalna dela na objektih.
(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso dopustne.
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost v letu 2000 je 29,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: dvanajst mesecev od pravnomočnosti sklepa o priznanju sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inšpektorat RS za okolje in prostor, Vilharjeva
33, Ljubljana, soba 110, tel. 317-268.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: 30. 6. 2000 do 9.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in prostor, Vilharjeva 33, Ljubljana, v
tajništvo urada glavnega republiškega inšpektorja (soba 110).
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 2000 v
prostorih Inšpektorata RS za okolje in prostor, Vilharjeva 33, Ljubljana, soba št. 01,
kletna etaža, ob 10. uri.
Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti v 15 dneh po odpiranju ponudb.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik posameznik, registriran v RS, oziroma vpisan v register samostojnih podjetnikov posameznikov pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega ali drugega registra);
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe;
– da je plačilno sposoben, da število
blokad žiro računa iz obrazca BON 2 ali
BON 3 ni večje kot 3 dni v pretekih 6
mesecih od datuma izdaje obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun,
da le ta v preteklih 6 mescih ni bil blokiran
več kot 3 dni skupaj;
– 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
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo;
– da ima poravnane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima proste tehnične in kadrovske
zmogljivosti za izvedbo predmeta naročila.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor ponudnikov, teža in način uporabe meril bo:
– ponudbena cena 90 točk,
– odstranitev materiala – zagotovitev
deponije, skladišča itd. 10 točk.
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Ponudba mora ob gornjih dokazilih vsebovati tudi:
– reference (navedba vsaj treh podobnih del z navedbo naročnika dela),
– strukturo cene za posamezne postavke (transporti, cenik gr. mehanizacije, delovne sile itd.), čas veljavnosti cene (po
območnih enotah iz 2. točke),
– v ponudbi mora biti navedeno, ali ponudba velja za območje cele Slovenije ali
le za posamezna območja (in katera, glede
na 2. točko razpisa),
– navedbo odgovorne osebe za izvedbo del.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu iz 5. točke te objave.
Dela bodo plačana na podlagi računa
izvajalca za vsak posamezni primer odstranitve in sanacije nedovoljenega posega v prostor, skladno s predpisi: predplačila ni.
Javno naročilo se financira iz sredstev
proračuna RS, v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in sklenjeno pogodbo.
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor

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

Št.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih
knezov 8, 3001 Celje – tajništvo sklada.
Tehnična služba sklada, kontaktna oseba:
Tatjana Hren, dipl. inž. gradb.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno torka
- 20. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v znesku 4.760
SIT (z vključenim DDV) na žiro račun
50700-652-25505 sklic na številko 00
183; z opisom, da gre za JN – storitve.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: do četrtka, 29. 6. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih knezov 8, 3001
Celje, tajništvo sklada.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 29. 6. 2000 ob 9. uri v pisarni št.
13. na Stanovanjskem skladu občine Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: letna pogodba o izvajanju del oziroma storitev, priloga
razpisni dokumentaciji.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti:
pogoji po 40. členu ZJN, reference na področju ponujenih del in ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
eno ali več navedenih gradbenih ali zaključnih del.
11., 12.
Stanovanjski sklad
občine Celje
Ob-29282

Ob-29265
1. Naziv in poštni naslov naročnika:
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3001 Celje, telefon
063/481-511, faks 063/481-512.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: projektiranje novogradenj, rekonstrukcij, adaptacij, posnetki
obstoječega stanja, nadzor nad izvajanjem del s področja gradbeništva, študije s področja investicij, storitve s področja prometa z nepremičninami na
področju upravljanja, vzdrževanja stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih
prostorov Občine Celje.
V skupni letni vrednosti 18,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Območje MOC Celje,
Občine Vojnik, Štore in Dobrna oziroma
vsi objekti, ki so v upravljanju Stanovanjskega sklada občine Celje.
4. Predviden čas izvedbe: julij 2000 do
julij 2001 eno leto.

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.
061/485-451, faks 061/484-618.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje laboratorijskih storitev za naročnika.
Ocenjena vrednost naročila znaša
20,000.000 SIT .
3. Kraj izvedbe: sedež izvajalca.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: začetek opravljanja storitev 15. 8. 2000, izvaja se skozi celo leto, v skladu z veljavnostjo pogodbe.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tajništvo
direktorice za splošne zadeve, Branka
Gombač.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
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SIT, virmansko ali s položnico na žiro račun naročnika št. 50103-603-403974.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 6. 2000, do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj –
ponudba” osebno na sedež naročnika ali
pa priporočeno s povratnico na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, tajništvo direktorice
za splošne zadeve, Branka Gombač.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000, ob 12. uri, Studenec 48,
Ljubljana, Upravna stavba.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost,
ki je predmet razpisa in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudniki morajo v dokaz
formalne ustreznosti ponudb predložiti vsa
dokazila, obrazce in izjave, zahtevane v
razpisni dokumentaciji.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
1. Ustreznost tehničnim zahtevam
razpisa
Izločilni kriterij: neustreznost tehničnim zahtevam razpisa.
2. Kadrovska usposobljenost ponudnika za predmet javnega razpisa
Izločilni kriterij: ponudnik ima manj
kot 3 redno zaposlene delavce.
3. Cena
Izločilni kriterij: cena pri blagu, ki ga
ponudnik ponuja ni navedena.
4. Plačilni pogoji
Izločilni kriterij: rok plačila krajši od
60 dni.
5. Poslovna zanesljivost ponudnika
in dosedanje izkušnje pri poslovanju
Izločilni kriterij: negativni finančni pokazatelji.
6. Doba opravljanja dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila
Izločilni kriterij: čas pod 1 letom.
7. Reference ponudnika v Republiki
Sloveniji
Izločilni kriterij: manj kot trije referenčni kupci.
Pojasnilo: sposobnost bo priznana
vsem ponudnikom, katerih ponudbe bodo
ustrezale vsem pogojem za priznanje sposobnosti.
Merilo za izbiro je najnižja cena.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko za dodatno obrazložitev prevzete razpisne dokumentacije zaprosijo pisno v roku 12 dni od objave razpisa.
11., 12.
Psihiatrična klinika Ljubljana
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Javni razpisi
Št. 321-02-83/00
Ob-29545
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. člena uredbe za celostni razvoj podeželja in
obnovo vasi za leto 2000 (Ur. list RS, št.
31/00)
javni razpis
za dodelitev subvencije za napravo
nasadov špargljev
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se
bo dodeljevala za napravo nasadov špargljev, in sicer za nasade, posajene v letu
2000.
2. Upravičenci do finančnih intervencij
po tem razpisu so fizične in pravne osebe,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
3. Predvidena višina sredstev za ta namen je 2,500.000 SIT. Sredstva iz naslova
subvencij za strukturne spremembe v kmetijstvu bodo upravičenci koristili na podlagi
sklenjenih pogodb.
4. Sredstva iz naslova subvencije lahko
uveljavljajo le tisti upravičenci, ki bodo v
skladu s 3. členom uredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
31/00) do vključno 30. 5. 2000 oddali tudi
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pravilno izpolnjen »Osnovni obrazec o kmetijskem gospodarstvu« na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 58, Ljubljana. Obrazec se dobi pri območnih in lokalnih enotah kmetijske svetovalne službe.
5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 31. julija 2000 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom: za razpis – šparglji.
6. Nepopolne zahtevke bo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavrnilo, prepozno prispele pa zavrglo.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Predvidena višina subvencije za napravo nasada špargljev je določena glede
na povprečne stroške naprave nasada in
znaša 650.000 SIT na hektar neto površine
nasada špargljev.
2. V primeru večjega števila ustreznih
vlog kot je pričakovano, bo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano višino
subvencije uskladilo glede na razpoložljiva
sredstva in število vlog.
3. Upravičenec ima pravico do subvencije v primeru, da je površina na novo napravljenega nasada vsaj 0,10 ha in da znaša gostota sajenja najmanj 9.000 sadik/hektar (oziroma porabljenih najmanj
14.700 sadik ali 300 g semen špargljev
na hektar).
Gostota sajenja se upošteva na neto površino nasada.
III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev subvencije za nasad
špargljev mora biti zahtevek vložen na izpolnjenem obrazcu »Vloga za dodelitev subvencije: nasad špargljev« (ta obrazec je skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del
tega razpisa in objavljen skupaj z njim).

ime in priimek

sedež

Miran Sotlar
Jana Bolčič
Andrej Baša

KSS Koper
Ulica 15. maja 17, Koper
KSS Nova Gorica, Bilje
Bilje 1, Renče
ŽVZ Pomurje, KSS M.Sobota
Štefana Kovača 40, Murska Sobota
KSS Celje
Kocbekova 5, Celje
KSS Maribor
Vinarska 14, Maribor
KSS Ptuj
Ormoška c.28, Ptuj
KZ Ljubljana, Oddelek Novo Mesto
Gubčeva 15, Novo Mesto
KSS Kočevje
Cesta na stadion 5, Kočevje

Andrej Grof
Ema Pavlič
dr. Martina
Bavec
Branka Majcen
Marjeta Uhan
Ana Ogorelec

2. Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti:
– račun za nakup sadik ali semenskega
materiala špargljev (original ali overovljeno
kopijo), z datumom od 1. 1. 2000 do najkasneje 20. 7. 2000;
– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko, na kateri je nasad
špargljev;
– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele,
ali izpis iz katastra za parcele, kjer poteka obnova (v primeru lastništva lahko tudi
posestni list) vključno z zemljiškoknjižnim
izpiskom; izpis iz katastra in zemljiškoknjižni
izpisek v času vložitve zahtevka ne smeta
biti starejša od šestih mesecev;
– če upravičenec ni lastnik zemljišča,
mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje
alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za najmanj 8 let in soglasje
lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča;
pogodba o zakupu zemljišča in soglasje sta
potrebna tudi v primeru, če sta lastnik in
najemnik v ožjem sorodstvenem razmerju;
– če je upravičenec solastnik zemljišča
in z drugim lastnikom zemljišča ne živi v
istem gospodinjstvu, mora poleg dokumentov iz tretje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za najmanj 8 let in
soglasje drugega lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča; kolikor lastnika zemljišča
živita v istem gospodinjstvu je potrebno priložiti le soglasje drugega lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča.;
– izjavo občine, da naprava nasada ni v
nasprotju z občinskim planom.
IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite
pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:

telefon
066/38-287
066/391-165
065/54-147
065/54-136
069/31-430
063/27-631
062/226-191
062/702-031
068/321-193
061/853-876
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Št.
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IZPOLNI Z VELIKIMI TISKANIMI ÈRKAMI!

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: NASAD ŠPARGLJEV
KMG-MID:

MID ŠPARGLJIŠÈA:

1. NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA:
Davèna tevilka:
Priimek in ime/naziv
Naselje, ulica, hišna št., poštna št., pošta

…………………………………………………………………………………………………...........................................……
2. PODATKI O NASADU ŠPARGLJEV:
Zap.št. in domaèe ime zemljièa (glej C-OSNOVNI OBRAZEC O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU):

Naèrtovana pridelava: konvencionalna / integrirana / ekološka (obkroi)
Obeljenje: Da / Ne

Namakanje: Da / Ne

Vrsta namakanja:

Opomba:
......................................................................................................................................................................................................
PARCELE, na katerih se izvaja obnova:
katastrska obèina-KO
šifra

*/K

Št. parcele

skupna površina parcele
(izpis iz katastra)
ha
a
m2
,
,

poddelilka

ime

,
,
,
,

SADILNI MATERIAL IN SAJENJE:
Sorta:
Št.sadik:
Sorta:
Št.sadik:
Sorta:
Št.sadik:
Sorta:
Št.sadik:
Sorta:
Št.sadik:
Sorta:
Št.sadik:
Sorta:
Št.sadik:
Sorta:
Št.sadik:

,
,
,
,

površina dejanske rabe
parcele
ha
a
m2
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

x
x
x
x
x
x
x
x

Razdalja s.:
Razdalja s.:
Razdalja s.:
Razdalja s.:
Razdalja s.:
Razdalja s.:
Razdalja s.:
Razdalja s.:

……………………………………………………………………………………………………………......................................
3. PODATKI O NASADU (izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne slube)
Leto sajenja:
Bruto (ha/a):

Površina špargljišèa:

/

Neto (ha/a):

/

Gostota sajenja (št. sadik/ha):
Nasad je posajen v skladu s tehnološkimi normativi.
Kmetijski svetovalec:

Podpis km. svetovalca:
Ime, priimek

Datum:

2 0 0
dan

mesec

0

leto

…………………………………………………………………………………………………………………………
4. IZJAVE upravièenca (nosilca/ke kmetijskega gospodarstva):
1.
2.
3.

Za napravo tega nasada špargljev nisem od MKGP prejel še nobenih sredstev.
Jamèim za toènost podatkov, navedenih na tem obrazcu.
Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno številko 3 (podatki o nasadu).

Datum

2
dan

mesec

0
leto

0

0

Podpis nosilca/ke km. gospodarstva
(za pravne osebe tudi ig)
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Navodila za izpolnitev obrazca: vloga za
dodelitev subvencije: nasad špargljev
KMG-MID: identifikacijska št. kmetijskega gospodarstva. Vpišite KMG-MID. Kolikor
kmetijsko gospodarstvo še nima svoje
KMG-MID številke (v letu 1999 niste oddali
obrazca »Podatki o kmetijskem gospodarstvu«), pustite prazno.
MID špargljišča: identifikacijska št. nasada špargljev. Pustite prazno.
ad. 1
Obrazec Vloga za dodelitev subvencije:
nasad špargljev izpolni nosilec/ka kmetijskega gospodarstva s polnim imenom in priimkom/nazivom, davčno št., naslovom kmetijskega gospodarstva (naselje, ulica, hišna št.,
poštna št., pošta). Obrazec je sestavni del
tega razpisa in objavljen skupaj z njim.
ad. 2
Pri zaporedni števiki in domačem imenu
zemljišča se prepiše podatek, pod katerim
so parcele na katerih je špargljišče vpisane
na C-osnovnem obrazcu o kmetijskem gospodarstvu-zemljišča.
Kot nasad špargljev (špargljišče) se po
tem razpisu šteje nasad, v katerem so posajeni šparglji na strnjeni površini, ki ga obdeluje isti obdelovalec in ki ima enoten način
obdelave in sistem poti.
V primeru, da posamezen upravičenec
vlaga vlogo za napravo več nasadov, izpolni
obrazec Vloga za dodelitev subvencije: nasad špargljev za vsak nasad posebej (izpolni več obrazcev).
Pri načrtovani pridelavi se obkroži predvideno obliko: konvencionalno ali integrirano ali ekološka (samo eno).
Pri obeljenje se označi, ali je uporabljena tehnologija za pridelek belih špargljev ali
ne (zeleni šparglji).
Pri namakanju se v primeru, da je načrtovano, označi opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
Pri tabeli PARCELE se vpisuje (izpolnjujete le za nov nasad, in sicer v skladu s podatki, ki ste jih oddali na C-osnovnem obrazcu o
kmetijskem gospodarstvu-zemljišča):
– številko in ime katastrske občine;
– */K – vpišite ‘*’ za parcele, ki so na
posestnem listu označene z ‘*’ in jih uporabljate kot kmetijska zemljišča, ne glede na
to, če so v zemljiškem katastru vpisana kot
stavbna zemljišča. Vpišite K, če je parcela v
komasacijskem postopku in še ni vpisana v
kataster (podatek dobite v komasacijski odločbi in komasacijskem načrtu). Za parcele
v komasacijskem postopku vpišite številko
parcele iz komasacijske odločbe oziroma
komasacijskega načrta in vlogi obvezno priložite kopijo komasacijske odločbe;
– številka parcele;
– poddelilka parcele;
– pod skupno površino parcele vpišete
površino parcele, ki jo prepišete iz posestnega lista (ločeno ha, a, m2);
– pod površino dejanske rabe parcele
vpišete površino od skupne površine parcele, ki jo pokriva nasad špargljev. Vsota površin po posameznih dejanskih rabah parcel
na katerih leži nasad, mora biti enaka bruto
površini celotnega nasada špargljev.
V primeru, da je obrazec premajhen za
nasad špargljev posameznega upravičenca,
se k prvotni vlogi pripne še en obrazec in na
njem vpiše dodatne parcele.
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Pri sadilni material in sajenje se vpisuje:
– pri sorti celo ime sorte;
– pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na to obnovljeno površino
(ne na hektar!);
– razdalja sajenja: medvrstna x v vrsti;
razdalje sajenja se vpisuje v metrih;
Število sadik oziroma semenski material
mora ustrezati priloženim računom za sadike. Okvirni ekvivalenti količin semen šparglja glede na izplen pri pridelavi sadik so:
– za 9 tisoč sadik/ha: 14.700 semen ali
300 g,
– za 11 do 14 tisoč sadik/ha: 18 do 22
tisoč semen ali 360–440 g,
– nad 14 in do 17 tisoč sadik/ha: 23 do
27 tisoč semen ali 460–540 g,
– nad 17 in do 20 tisoč sadik/ha: 28 do
32 tisoč semen ali 560–640 g.
ad. 3
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi
podpiše.
Leto sajenja: vpiše se leto sajenja s celim številom (npr. 2000).
Bruto površina je vsa površina nasada z
obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati se mora z vsoto površin po posameznih parcelah na katerih
leži špargljišče.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajene sadike špargljev. Ujemati se
mora z izračunom iz števila sadik in razdalj
sajenja.
Gostota sajenja: vpiše se število sadik
na hektar, s tem, da se upošteva neto površino.
ad. 4
Pod to točko so izjave nosilca/ke kmetijskega gospodarstva in njegov podpis.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 321-02-82/00
Ob-29549
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. člena
uredbe za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Ur. list RS, št. 31/00)
javni razpis
za dodelitev subvencije za napravo
nasadov jagod
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se
bo dodeljevala za napravo nasadov jagod in
sicer za nasade, posajene v letu 2000.
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
3. Predvidena višina sredstev za ta namen je 20,000.000 SIT. Sredstva iz naslova subvencij za obnovo nasadov jagod bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
4. Sredstva iz naslova subvencije lahko
uveljavljajo le tisti upravičenci, ki bodo v
skladu s 3. členom uredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Ur. l. 31/00)

do vključno 30. 5. 2000 oddali tudi pravilno
izpolnjen »Osnovni obrazec o kmetijskem
gospodarstvu« na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana. Obrazec se dobi pri
območnih in lokalnih enotah kmetijske svetovalne službe.
5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 11. 9. 2000 na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom:
za razpis – jagode.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Predvidena višina subvencije za napravo nasada jagod je 400.000 SIT na hektar neto površine nasada jagod.
2. V primeru večjega števila ustreznih
vlog kot je pričakovano, bo ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano višino
subvencije uskladilo glede na razpoložljiva
sredstva in število vlog.
3. Upravičenec ima pravico do subvencije v primeru, da je površina na novo napravljenega nasada vsaj 0,15 ha in da znaša gostota sajenja vsaj 40.000 sadik/hektar neto površine.
4. Pri obnovi nasada morajo biti zastopane sorte jagod, ki so priporočene za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene v sadni
izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja subvencijo za sorte, ki niso
v sadnem izboru, če si predhodno pridobi
pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije za introdukcijo sorte.
III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev subvencije za napravo
nasada jagod mora biti zahtevek vložen na
izpolnjenem obrazcu »Vloga za dodelitev
subvencije: nasad jagod« (ta obrazec je skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del
tega razpisa in objavljen skupaj z njim).
Obrazec je na voljo pri območnih enotah
kmetijsko svetovalne službe.
2. Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
– originalen račun za nakup sadik jagod
ali kopija računa z originalnim žigom in podpisom prodajalca, z datumom od 1. 1. 2000
do najkasneje 8. 9. 2000;
– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko, na kateri je napravljen
nasad jagod;
– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz
katastra za parcele, kjer poteka obnova (v
primeru lastništva lahko tudi posestni list)
vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis
iz katastra in zemljiškoknjižni izpisek v času
vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od
šestih mesecev;
– če upravičenec ni lastnik zemljišča,
mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje
alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča in soglasje lastnika oziroma
solastnikov, da dovoljujejo napravo nasada
jagod; pogodba o zakupu zemljišča in soglasje lastnika oziroma solastnikov sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik oziroma
solastnik in najemnik v ožjem sorodstvenem
razmerju;
IV. informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite
pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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Ime in priimek

sedež

Miran Torič

KSS Ljutomer
Glavni trg 3a, 9240 Ljutomer
KSS Žalec
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec
KSS Slovenske Konjice
Oplotniška c. 1,
3210 Slovenske Konjice
KSS Šentjur
Kvedrova 14a, 3230 Šentjur
KSS Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah 154,
3240 Šmarje pri Jelšah
KSS Maribor
Vinarska 14, Maribor

Mira Vrisk
Jožica Slatinek

Vojko Grdina
Marija Lorger

Zlatka
Gutman-Kobal
Andrej Soršak
Branka Kac
Irena Merc
Nevenka Poštrak
Andrej Reberinšek
Marjan Ivančič
Marjan Senekovič
Cvetka Bunderia
Franci Ornik
Srečko Rajh
Matjaž Vojtkovszky
Jože Simončič
Vinko Brkovič
Milena Rožman
Jože Baznik
Franci Živič
Slavica
Kranjec Mirt
Jože Kregar

Katica Kregar
Janez Hrovat
Katarina Vovk
Helena Gramc
Ana Bahor
Bernarda Stariha

Št.

telefon

Ime in priimek

sedež

Janko Širec

KSS Trebnje
Baragov trg 3, 8210 Trebnje
068/460-670
KZ Ljubljana Oddelek Novo mesto
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
068/321-193
KZ Ljubljana Oddelek Ljubljana
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
061/219-387
KSS Litija
Valvazorjeva 3, 1270 Litija
061/883-514
KSS Moste-Polje
C.2.grupe odredov 43,
1000 Ljubljana
061/14-29-130
KSS Medvode
Cesta ob Sori 11,
1215 Medvode
061/611-775
KSS Kočevje
Prešernova ul. 39, 1330 Kočevje
061/853-876
KSS Podpeč
Podpeč 42a, 1352 Preserje
061/631-350
KZ Ljubljana Oddelek Kranj
Iva Slavca 1, 4000 Kranj
064/212-781
KSS Lesce
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
064/718-751
KSS Križe
Kokrškega odreda 24, 4294 Križe 064/558-701

069/82-537
Janez Gačnik
063/710-17-80
Alenka Caf
063/754-123

Vojko Bizjak

063/741-523

Mateja Strgulec
Andreja Jenko

063/821-672

Mojca Lovšin

062/228-490
Ana Ogorelec
Tone Zavodnik

KSS Ptuj
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj
Enota za kmetijsko svetovanje
Ptujska 12, 2270 Ormož
KSS Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart
KSS Slovenska Bistrica
Titova 36, 2310 Slov. Bistrica
KSS Krško
Cesta krških žrtev 52,
8270 Krško
KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41,
8270 Brežice
KSS Sevnica
Glavni trg 27, 8290 Sevnica
KSS Novo mesto
Ragovo 7 (Graben),
8000 Novo mesto
KSS Škocjan
Škocjan 75, 8275 Škocjan
KSS Žužemberk
Grajski trg 26, 8360 Žužemberk
KSS Straža
Na žago 3, 8351 Straža
KSS Šentjernej
Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej
KSS Metlika
Na Obrh 2, 8330 Metlika
KSS Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

Ana Demšar
062/702-031
Andrej Varl
062/742-820
Matjaž Meglič
062/724-050
Branimir Radikon
Marta Srebrnič
062/810-836
0608/232-217
0608/232-210
0608/61-165

Mojca
Mavrič Štrukelj
Andreja Baša
Ivan Kodrič
Nataša Leban

0608/44-367
0608/41-725
068/321-944

Vlasta Hvala
Rajko Črv
Ema Zadel

068/76-234

Danijela Volk

068/87-610
Majda Brdnik
068/83-102
Aleks Dariž
0608/81-369
068/58-585
068/56-210
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Viljanka Vesel
Elizabeta Bonin
Janko Brajnik
Irena Vrhovnik

KSS Nova Gorica, Brda
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
KSS Nova Gorica, Bilje
Bilje 1, 5292 Renče
KSS Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
KSS Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
KSS Idrija
5282 Cerkno
KSS Ajdovščina
Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina
KSS Postojna
Prečna 1, 6257 Pivka
KSS Ilirska Bistrica
Vojkov drevored 14,
6250 Il. Bistrica
KSS Sežana
Sejmiška 1a, 6250 Sežana
KSS Sežana
Istrska 9, 6240 Kozina
KSS Koper
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

telefon

065/45-715
065/54-147
065/54-136
065/27-311
065/82-813
065/75-295
065/61-151
067/570-140

067/41-895
067/73-484
066/81-144
066/38-287
066/391-165
066/772-503
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IZPOLNI Z VELIKIMI TISKANIMI

ÈRKAMI!

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: NASAD JAGOD
KMG-MID:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.

1. NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA:
Davèna tevilka:
Priimek in ime/naziv
______
(Naselje, ulica, hišna št., poštna št., pošta)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. PODATKI O NASADU JAGOD:
Zap.št. in domaèe ime zemljièa (glej C-OSNOVNI OBRAZEC O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU):
Naèin pridelave: konvencionalna / integrirana / ekološka (obkroi!)
Zavarovan prostor: Da / Ne

Namakanje: Da / Ne

Vrsta namakanja:

________________________

Opomba:
PARCELE, na katerih se izvaja obnova:
katastrska obèina-KO
šifra

*/K

Št. parcele

poddelilka

ime

skupna površina parcele
(izpis iz katastra)
ha
a
m2
,
,
,
,
,
,

SADILNI MATERIAL IN SAJENJE:
sorta

število
sadik

razdalja sajenja
razdalja med
sadikami

medvrstna
razdalja
,
,
,
,
,
,

m
m
m
m
m
m

,
,
,
,
,
,

m
m
m
m
m
m

površina dejanske rabe
parcele
ha
a
m2
,
,

,
,
,
,

medvrstna
razdalja v
bloku*
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
sistem
sajenja

m
m
m
m
m
m

* na grebenu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…3.

PODATKI O OBNOVI (Izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne slube!):
Leto sajenja:
Površina nasada, ki se napravlja:
Gostota sajenja (št.sadik/ha):

Bruto (ha/a):

Kmetijski svetovalec:

/

Neto (ha/a):

/

Podpis km. svetovalca:
Ime, priimek

Datum:

2 0 0 0
dan

mesec

leto

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. IZJAVE upravièenca:
1.
2.
3.
4.
Datum:

Za napravo tega nasada jagod nisem od MKGP prejel še nobenih sredstev.
Nasad je posajen v letu 2000 v skladu s tehnološkimi normativi.
Jamèim za toènost podatkov, navedenih na tem obrazcu.
Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno številko 3 (podatki o nasadu).
Podpis nosilca/ke km. Gospodarstva:
(za pravne osebe tudi ig)
dan
mesec
leto
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Navodila za izpolnitev obrazca: vloga za
dodelitev subvencije: nasad jagod
KMG-MID: identifikacijska št. kmetijskega gospodarstva. Vpišite KMG-MID. V kolikor kmetijsko gospodarstvo še nima svoje
KMG-MID številke (v letu 1999 niste oddali obrazca »Podatki o kmetijskem gospodarstvu«), pustite prazno.
ad.1
Obrazec Vloga za dodelitev subvencije:
nasad jagod izpolni nosilec/ka kmetijskega gospodarstva s polnim imenom in priimkom/nazivom, davčno št., naslovom kmetijskega gospodarstva (naselje, ulica, hišna št., poštna št., pošta). Obrazec je sestavni del tega razpisa in objavljen skupaj z
njim.
ad.2
Pri zaporedni števiki in domačem imenu zemljišča se prepiše podatek, pod katerim so parcele na katerih je nasad vpisane na C-osnovnem obrazcu o kmetijskem
gospodarstvu-zemljišča.
Kot nasad jagod se po tem razpisu šteje nasad, v katerem so posajene jagode na
strnjeni površini, ki ga obdeluje isti obdelovalec in ki ima enoten način pridelave in
sistem poti.
Obrazec se izpolnjuje za nasad jagod,
ki se obnavlja, ali za novo napravljen nasad. V primeru, da se obnavlja le del nasada, se obrazec izpolni le za ta del. V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo
za napravo več nasadov, izpolni obrazec
Vloga za dodelitev subvencije: nasad jagod za vsak nasad posebej (izpolni torej
več obrazcev).
Pri načinu pridelave se obkroži predvideno obliko: konvencionalno ali integrirano ali ekološko (samo eno torej!).
Pri zavarovan prostor se označi, ali je
nasad jagod pod kakršnokoli obliko zaščite pred zunanjimi vplivi (npr.tuneli).
Pri namakanju se v primeru, da je načrtovano, označi opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
Pri tabeli parcele se vpisuje (izpolnjujete le za obnovljeni del nasada oziroma za
nov nasad in sicer v skladu s podatki, ki ste
jih oddali na C-osnovnem obrazcu o kmetijskem gospodarstvu-zemljišča):
– številko in ime katastrske občine;
– */K – vpišite ‘*’ za parcele, ki so na
posestnem listu označene z ‘*’ in jih uporabljate kot kmetijska zemljišča, ne glede
na to, če so v zemljiškem katastru vpisana
kot stavbna zemljišča. Vpišite K, če je parcela v komasacijskem postopku in še ni
vpisana v kataster /podatek dobite v komasacijski odločbi in komasacijskem načrtu/. Za parcele v komasacijskem postopku
vpišite številko parcele iz komasacijske odločbe oziroma komasacijskega načrta in
vlogi obvezno priložite kopijo komasacijske odločbe;
– številka parcele;
– poddelilka parcele;
– pod skupno površino parcele vpišete
površino parcele, ki jo prepišete iz posestnega lista (ločeno ha, a, m2);

– pod površino dejanske rabe parcele
vpišete površino od skupne površine parcele, ki jo pokriva obnovljeni oziroma nov
nasad jagod. Vsota površin po posameznih
dejanskih rabah parcel na katerih leži obnovljeni oziroma nov nasad jagod, mora
biti enaka bruto površini celotnega obnovljenega oziroma novega nasada jagod.
V primeru, da je obrazec premajhen za
nasad jagod posameznega upravičenca
(nosilca/ke kmetijskega gospodarstva), se
k prvotni vlogi pripne še en obrazec in na
njem vpiše dodatne parcele.
Pri tabeli sadilni material in sajenje se
vpisuje:
– pri sorti celo ime sorte;
– pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!);
– razdalja sajenja: medvrstna razdalja x
razdalja med sadikami; v primeru, da so
sadike sajene v grebene (večvrstni sistem),
se vpiše tudi medvrstna razdalja v bloku;
– pri sistemu sajenja se vpiše ena izmed naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni, oziroma večvrstni sistem sajenja.
Število sadik mora ustrezati priloženim
računom.
ad.3
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi
podpiše.
Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in celo število (npr. 2000).
Bruto površina je vsa površina obnovljenega nasada z obračališči, potmi, nasipi in
drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati se
mora z vsoto površin po posameznih dejanskih rabah parcel na katerih leži obnovljeni nasad jagod.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajene sadike jagod. Ujemati se
mora z izračunom neto površine iz števila
sadik in razdalj sajenja.
Gostota sajenja: vpiše se število sadik
na hektar, s tem, da se upošteva neto površino.
ad.4
Pod to točko so izjave nosilca/ke kmetijskega gospodarstva in njegov podpis.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-29418
Na podlagi 6. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstva (Ur. l.
RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99), 73. člena pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00) in zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur.
l. RS, št. 9/00) objavlja Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
javni razpis
za vključevanje podjetij v projekt:
»Spodbujanje uvajanja celovitega
sistema stalnih izboljšav v podjetjih po
metodi 20 ključev«
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana.

Št.
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2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor druge skupine do 20 podjetij za vključitev v projekt: »Spodbujanje uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav v podjetjih po metodi 20 ključev«.
Projekt je del Razvojnega programa za
pospeševanje konkurenčnosti slovenske
industrije, ki je zastavljen za obdobje
2000–2003. Cilj projekta je podpora podjetjem pri sistematičnem prenosu znanja in
uvajanju sistemov stalnih izboljšav, z uporabo svetovano priznane metode »20 ključev«, avtorja Iwao Kobayashia. Metoda je
bila izbrana zaradi celovitosti pristopa, merljivih rezultatov v praksi in učinkovitega prenosa znanja v podjetja.
Projekt bo vodila svetovalna organizacija, Deloitte &Touche, Ljubljana, ki je bila
izbrana na javnem razpisu Ministrstva za
gospodarske dejavnosti za izbor izvajalca
projekta.
V projekt bo v obdobju 2000–2003 postopoma vključenih 60 slovenskih podjetij
iz vseh panog, ki bodo potrdila:
– odločnost vodstva za doseganje ciljev povečevanja produktivnosti in pripravljenost, da za uvajanje konceptov, lastno
usposabljanje in prenos znanja na druge,
nameni najmanj 25% svojega časa,
– pripravljenost vodstva za investiranje
v usposabljanje vseh zaposlenih v podjetju,
– sodelovanje skupine (najmanj treh) zaposlenih strokovnjakov v podjetju, ki se bodo usposabljali za uporabo metode in namenili za izvajanje projekta najmanj 50%
svojega časa,
– lastno financiranje projekta glede na
predvidene namene in obseg.
Podjetja bodo vključena v projekt dve
leti.
3. Merila za izbor podjetij in način ocenjevanja
Podjetja bodo izbrana na podlagi naslednjih meril:
1. sposobnosti in pripravljenosti
vodstva za uvajanje stalnih izboljšav,
2. finančne stabilnosti, solventnosti
in likvidnosti,
3. tržne uspešnosti proizvodnega
programa,
4. vlaganja v razvoj in človeške vire.
Vrednost posameznih meril in kriteriji za
ocenjevanje so podrobno predstavljeni v
razpisni dokumentaciji.
Prijave bo ocenila strokovna komisija,
ki jo sestavljajo sodelavci ministrstva in izbranega zunanjega izvajalca projekta.
4. Višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje stroškov uvajanja metode v podjetja v
letu 2000 za dve skupini podjetij, je
400,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372, Proračuna Republike Slovenije za leto 2000.
Obseg sofinanciranja v posameznem
podjetju bo odvisen od dinamike in uspešnosti uvajanja metode glede na zastavljen
načrt uvajanja metode za dve leti, ki ga bo
vsako izbrano podjetje izdelalo skupno z
izvajalcem projekta.
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5. Predmet in način sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo podjetjem
stroške uvajanja metode za:
– usposabljanje managerjev in notranjih
svetovalcev doma in v tujini – v višini do
75%,
– svetovanje domačih in tujih svetovalcev pri uvajanju metode – do višine 50%
stroškov,
– uvajanje informacijskih sistemov za
podporo uvajanju sistemov in spremljanju
rezultatov – do višine 50% stroškov,
– pridobitev licence za uporabo metode – do višine 50% stroškov.
Izbranim podjetjem bodo dodeljena nepovratna sredstva za navedene aktivnosti,
če bodo le-te uspešno izvedene glede na
zastavljen načrt uvajanja metode in potrjene s poročili o napredovanju v skladu z
metodologijo za spremljanje uvajanja sistema. Sredstva bodo podjetjem dodeljena
na osnovi dvomesečnih poročil o napredovanju in obračunov stroškov z dokazili,
končni obračun pa bo izdelan v roku enega meseca po zaključku uvajanja in ne kasneje kot po poteku 25 mesecev od sklenitve pogodbe.
6. Prijava in razpisni rok: popolna prijava, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, do vključno 10. 7.
2000 (poštni žig 8. 7. 2000 ali oddane v
vložišče MGD do 10. 7. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis« z navedbo naslova »spodbujanje celovitega sistema stalnih izboljšav
v podjetjih po metodi 20. ključev« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na
prvi strani ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno in bo potekalo 13. 7. 2000 na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Kotnikova
5/II, Ljubljana.
8. Obveščanje o izboru: podjetja bodo
o rezultatih razpisa obveščena najpozneje
v roku 45 dni od odpiranja vlog.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.ngd.si oziroma na sedežu Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo 20. 6.
2000 ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova
5/II, Ljubljana.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu
ministrstva, telefon: 061/178-32-93, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Mateja
Mešl, državna podsekretarka.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-29296
Na podlagi sklepa skupščine Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne
4. 4. 2000 o razporeditvi presežkov po

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
zaključnem računu za leto 1999 in v skladu z določili statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/95)
ter pravilnika o sofinanciranju in donatorstvu objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje in donatorstvo
programov ter projektov v letu 2000
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Slovenija (v nadaljevanju Zavod).
II. Predmet javnega razpisa:
1. Sofinanciranje izdajateljskih projektov v letu 2000 s področja zagotavljanja
kakovostnih storitev zavarovalnim osebam.
Pri tem bodo imele prednost:
– informativne brošure, zloženke in druga krajša tiskana gradiva namenjena informiranju zavarovancev o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in postopkih za njihovo uresničevanje, predvsem postopkih, ki so pomembni z vidika varstva
pravic zavarovancev kot potrošnikov
zdravstvenih storitev,
– znanstvene, strokovne in specializirane revije s področja zdravstvenega varstva, ki na nacionalni ravni vzpodbujajo strokovno zdravstveno publicistiko o zagotavljanju kakovosti in zdravstveni ekonomiki.
2. Sofinanciranje projektov za zagotavljanje kakovosti zdravstvenih storitev in projektov za promocijo zdravja prebivalstva, ki
bodo izvedeni v letu 2000. Pri tem bodo
imeli prednost:
– akcijski raziskovalni programi in projekti, ki jih podpirata Ministrstvo za
zdravstvo oziroma Ministrstvo za znanost
Republike Slovenije in ki imajo za cilj izboljšati čakalne dobe, sisteme naročanja
in druge organizacijske pogoje v zdravstvenih ustanovah pri nudenju zdravstvenih storitev zavarovancem,
– zdravstveni oziroma medicinski izobraževalni seminarji, kongresi ali srečanja
nacionalnega in mednarodnega pomena,
ki so namenjeni zagotavljanju kakovosti v
zdravstvenih ustanovah in ki jih podpira Ministrstvo za zdravstvo,
– projekti promocije zdravja, zdravega
načina življenja in preprečevanja dejavnikov tveganja, ki bodo izvedeni v letu 2000
in jih podpirata Ministrstvo za zdravstvo ali
Inštitut za varovanje zdravja RS.
3. Donatorstvo programov humanitarnih
in drugih organizacij ter društev na področju skrbi za zdravo življenje oziroma bolj kakovostno življenje z boleznijo, ki jih podpira Ministrstvo za zdravstvo. Pri tem bodo
imeli prednost programi nacionalnih zvez
ali društev, ki vključujejo izobraževalne,
vzgojne in informativne aktivnosti za svoje
člane ali splošno javnost za izboljšanje
zdravja oziroma kakovosti življenja z boleznijo.
III. Orientacijska vrednost naročila:
52,000.000 SIT.
IV. Rok izvedbe del: v letu 2000 oziroma skladno z določili pogodb, ki jih bo
Zavod sklenil z izbranimi ponudniki.
V. Pogoji in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: pogoji in merila so
razvidni iz Zavodovega pravilnika o sofi-

nanciranju in donatorstvu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Vloge morajo izpolnjevati pogoje, navedene v tem
pravilniku.
Vloge v zaprtih ovojnicah (kuvertah) in
jasno označene z napisom “Javni razpis
za sofinanciranje in donatorstvo programov in projektov v letu 2000 - Ne odpiraj”
morajo biti predložene do 3. 7. 2000 do
9. ure na naslov: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana. Tako označene zaprte
vloge morajo prispeti na ta naslov (vložišče) v navedenem roku ne glede na vrsto prenosa.
VI. Javno odpiranje ponudb: pravilno označene in v roku dostavljene ponudbe bodo javno odprte dne 5. 7. 2000 ob 11. uri
na naslovu Miklošičeva 24, v računalniški
učilnici v kleti - št. sobe 008.
VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pisnim
sklepom v roku 8 dni od dneva sprejema
sklepa o izbiri na Upravnem odboru Zavoda.
VIII. Ostale informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan od dneva objave tega javnega razpisa
od 8. do 12. ure v sobi 104/I poslovne
stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Miklošičevi 24, Ljubljana.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo
naročijo tudi pisno na navedeni naslov ali
preko E-mail: bojana.kusar@zzzs.si. Dodatne informacije o razpisu so na voljo pri
Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana,
tel.
01/30-77-434,
faks
01/23-12-182.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-29465
Javni razpis
Slovenskih železarn, d.d., za zbiranje
ponudb za nakup 80% lastniškega
deleža v družbi SŽ Tovil, d.o.o.,
Ljubljana, na podlagi ponudbenega
memoranduma
Slovenske železarne, d.d. (v nadaljnjem
besedilu: SŽ, d.d.), ki so 100% kapitalski
lastnik družbe SŽ Tovil, d.o.o., Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: Tovil), objavljajo javni
razpis za zbiranje ponudb za nakup 80%
lastniškega deleža družbe Tovil, d.o.o.
Podjetje Tovil, d.o.o., je že s strani SŽ,
d.d., delno prestrukturirano tako, da sedaj
nima več nepremičnin, kjer delujejo, v svoji lasti. Potrebne nepremičnine za svoje delo ima podjetje v najemu od SŽ, d.d.
Pogoj za nakup 80% lastniškega deleža
družbe Tovil je, da se družba Tovil, d.o.o.,
po zaključeni transakciji izseli iz prostorov,
kjer so locirani sedaj in to najkasneje v
roku šestih mesecev po podpisu pogodbe
o nakupu deleža Tovila, d.o.o.
Kratek opis podjetja in njegove dejavnosti
Družba Tovil s sedežem v Ljubljani je
proizvajalec dimenzijsko manjših metričnih
vijakov z zarezo in križnim utorom, vijakov
za pločevino in specialnih vijakov in zakovic manjših dimenzij. Na področju vijakarske proizvodnje ima skoraj 80-letno tradicijo.
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Družba ima v najemu objekte v industrijski coni Ljubljana-Vič, iz katerih se mora
izseliti do konca leta 2000.
Družba Tovil ima:
a) industrijsko opremo (stroji, prenosni
stroji) in orodja ter prevozna sredstva,
b) zaloge,
c) terjatve,
d) objekt družbenega standarda v Fijesi,
e) zaposlenih 87 delavcev,
f) kratkoročne obveznosti.
Družba Tovil nima dolgoročnih obveznosti.
Pogoji ponudbe
1. Ponudnik mora pri sestavi ponudbe
upoštevati tako pogoje, ki so vsebovani v
tej objavi, kot tudi pogoje, napisane v ponudbenem memorandumu.
2. Vsi interesenti lahko zaprosijo za ponudbeni memorandum in dodatne informacije na naslovu: Slovenske železarne, d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: mag. Mirjam Jan-Blažič, tel: +386
61 123 22 11 ali GMS 041/608-913,
faks +386 61123 1404, E-mail: jan@sl-zel.si.
3. Dvig ali dostava memoranduma je
možna po podpisu izjave o zaupnosti podatkov in nakazilu 100.000 SIT oziroma
odgovarjajoče vrednost v tuji valuti na žiro
račun SŽ, d.d.: št. 50106-601-36404 (za
ponudnike iz Slovenije) oziroma št.
50100-620-133-27620-59396/6 (za ponudnike iz inozemstva).
4. Vpogled v dokumentacijo podjetja je
možen po predhodni najavi pri kontaktni
osebi iz 2. točke te objave, v času razpisa
vse delovne dneve v tednu od 8. do 15.
ure na sedežu družbe Tovil, d.o.o. Gerbičeva 98, Ljubljana.
5. Ponudbe interesentov za nakup družbe Tovil, d.o.o. morajo vsebovati:
– opredelitev kupnine,
– predlog možnih lokacij za selitev družbe Tovil v zahtevanem roku,
– priloge z dokazili o izpolnjevanju v objavi in memorandumu postavljenih pogojev
in kriterijev.
Pogoji in kriteriji, ki jih bo upoštevala
komisija za pregled in izbor najboljšega ponudnika, so opredeljeni v ponudbenem memorandumu.
6. Vsi interesenti, ki želijo sodelovati pri
tej javni objavi, lahko svojo ponudbo oddajo osebno na sedežu SŽ, d.d. Gerbičeva
98, Ljubljana, do 16. ure zadnji dan razpisa, ali jo pošljejo po priporočeni pošti. Kot
pravočasno prispele ponudbe bomo upoštevali vse tiste s poštnim žigom zadnjega
dne razpisa.
7. Ponudbe morajo biti jasne in določne in to tako glede višine kupnine, plačilnih pogojev in ostalih bistvenih točk. Komisija za pregled in izbor najboljšega ponudnika si pridržuje pravico, da po svoji presoji odkloni nedorečene ali pogojne
ponudbe.
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8. SŽ, d.d., s to objavo zbiranja ponudb
določajo 30-dnevni rok, ki šteje od dneva
javne objave v Uradnem listu RS. Ponudbe
se bodo odpirale na prvi seji komisije za
pregled in izbor najboljšega ponudnika. Interesenti, ki so predložili zavezujoče ponudbe v roku, imajo pravico udeležbe pri
odpiranju ponudb.
9. Premoženje podjetja se prodaja po
načelu “videno – kupljeno”. SŽ, d.d., ne
odgovarjajo za stvarne napake na premoženju, ki je predmet prodaje.Interesenti lahko neodvisno od prodajalca in na lastne
stroške pridobijo cenitev predmeta prodaje. Predložitev ponudbe pomeni, da so interesenti seznanjeni s pravnim in dejanskim stanjem predmeta prodaje.
10. V zavarovanje izpolnitve ponudbe
mora ponudnik hkrati z vložitvijo ponudbe
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe prvorazredne banke v višini
1,500.000 SIT in z rokom veljavnosti treh
mesecev od predložitve garancije izdajatelju ponudbenega memoranduma.
11. SŽ, d.d., ne prevzema odgovornosti za podatke iz ponudbenega memoranduma in le-temu priloženih ali naknadno
posredovanih prilog, katere je v dobri veri
kot verodostojne pridobil od vodstva družbe.
12. SŽ, d.d., na podlagi javnega razpisa za zbiranje ponudb za nakup 80% lastniškega deleža družbe Tovil, d.o.o., niso
zavezane k sklenitvi pogodbe o prodaji s
katerim koli ponudnikom.
13. Ta objava je narejena v slovenskem
jeziku in je kot izvirnik prevedena v angleški jezik. V primeru nejasnosti se uporablja
slovenska inačica objave.
Slovenske železarne, d.d.
Ob-29466
Public Announcement
of Slovenske železarne, d.d.
(Slovenian Steelworks, inc.) for the
submission of bids for the purchase of
80% of the share of the company
SŽ-Tovil, d.o.o., Ljubljana, on the basis
of the Information Memorandum
Slovenske železarne, d.d. (hereinafter:
“SŽ”), the 100% owner of the company SŽ
Tovil, d.o.o., Ljubljana (hereinafter: “Tovil”),
are announcing the public announcement
for the submission of bids for the purchase
of 80% of the share of the company Tovil.
Tovil, d.o.o., has been partly restructured
by SŽ as its sole owner, so that the company does no longer possesses the real
estate that have been their premises. Tovil
has now the necessary premises for production in lease.
A condition for the purchase of 80% of
the share in Tovil is that Tovil moves from
its present premises after the completed
transaction in the period of six months after signature of the Agreement of the purchase of the share in Tovil.
Company Profile
Tovil, established in Ljubljana, manufactures small metrical screws with a slot
and cross, screws for metal sheets and
rivets and various other screws of smaller
dimensions. Tovil has an 80-year tradition
in the field of screw production.
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The company is located in leased
premises in the industrial-commercial zone
Ljubljana Vič, which have to be vacated by
the end of the year 2000.
Tovil is the owner of:
a) industrial equipment (machines, portable machines), tools and transport means,
b) inventory,
c) receivables,
d) vacation capacity in Fiesa,
e) 87 employees,
f) short term liabilities.
Tovil has no long-term liabilities.
Terms of the Announcement
1. The bidder shall abide by the conditions and terms given in the publication
herein as well as by the terms and conditions, published in the Information Memorandum.
2. All the interested parties can obtain
the Information Memorandum and additional information from: Slovenske železarne,
d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Contact person: M.Sc. Mirjam Jan-Blažič,
Dip.E., Tel.: +386 61 123 2211, Mobile:
+386 41 608 913, Fax No.: +386 61 123
1404, e-mail: jan@sl-zel.si.
3. The Information Memorandum can
be obtained upon the submission of a
signed confidentiality agreement and upon
remittance of SIT 100.000,00 or the corresponding amount in foreign currency to
the bank account of Slovenske železarne,
d.d.: No. 50106-601-36404 (for bidders
from
Slovenia),
No.
50100-620-133-27620-59396/6
(for
bidders from abroad).
4. The company’s documentation is
available upon prior notification to the contact person, mentioned in the Item 2 of the
publication herein, during the bid period,
all working days from 8.00 to 15.00 at the
head office of Tovil, d.o.o., Gerbičeva 98,
Ljubljana.
5. The bids for the purchase of Tovil
submitted by the interested parties must
include:
– defined purchase price,
– suggestion of possible locations for
the moving of Tovil in the given period of
time,
– enclosures proving that the terms,
conditions and criteria, set forth in the announcement, have been met.
Terms, conditions and criteria that the
commission for the review and selection of
the best bidder shall take into account are
defined in the Information Memorandum.
6. All the interested parties who want to
take part in this public invitation for bids
shall submit their bids in written form at the
head office of Slovenske železarne, d.d.,
Gerbičeva 98, Ljubljana, by 16.00 on the
last day of the bid period. The bids delivered by post shall be considered as valid,
if the post stamp will bear the date of the
last day of the bid period.
7. Bids should be unambiguous and
clear in the purchase amount, payment
conditions and other relevant items. The
review and selection commission reserves
the right to refuse uncompleted or conditional bids at its own discretion.
8. SŽ with this invitation to bid hereby
sets a 30-day bid period starting on the
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date of publication of this public announcement in the Official Gazette of the Republic
of Slovenia. Bids shall be opened at the
first session of the review and selection
commission for the best bidder. The bidders that have submitted binding bids within the bid period have the right to attend
the opening of bids.
9. The company’s assets shall be sold
according to the principle “sale as seen”.
SŽ shall not be liable for any actual defects
of tangible or intangible assets, which are
the subject of sale.
The interested parties can independently of the seller and at their own costs
obtain the value assessment of the subject
on sale. Submission of the bid means that
the interested parties are informed on the
legal status and actual condition of the subject on sale.
10. Upon the submission of the bid, the
bidder shall, for the purpose of securing
the performance of the bid, submit a
first-class bank guarantee amounting to SIT
1,500.000,00 with a guarantee period of
3 months following the submission of the
guarantee to the issuer of the Information
Memorandum.
11. SŽ does not assume any responsibility for the data given in the Information
Memorandum and enclosures herewith or
additionally forwarded, which it obtained in
good faith as true from the management of
the company.
12. Based on the public announcement
for the invitation for bids for the purchase
of 80% of Tovil, SŽ is not obliged to enter
into an agreement with any bidder.
This publication was originally written in
the Slovenian language and translated into
English. In case of ambiguity, the Slovene
version shall prevail.
Slovenske železarne, d.d.
Št. 248-00

Ob-29417

Javni razpis
za izbiro izvajalcev projekta
Subvencioniranje obštudijskega
izobraževanja pri Študentski
organizaciji Univerze v Ljubljani
v študijskem letu 2000/2001
1. Naročnik: Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), Ljubljana, Kersnikova 4.
2. Predmet: predmet javnega razpisa je
izbira izvajalcev projekta Subvencioniranje
obštudijskega izobraževanja v študijskem
letu 2000/2001, ki obsega krajše (nekajurne) in daljše (eno- in večtedenske) tečaje, seminarje, delavnice na naslednjih področjih:
– tuji jeziki,
– pripravljalni tečaji za sprejemne izpite
na Fakulteti za arhitekturo,
– komunikacija (retorika ...),
– podjetništvo in management, poslovni bonton,
– iskanje zaposlitve (pisanje prošenj,
kadrovske agencije, obnašanje na razgovoru, način izbire ...).
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
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– status: pravna oseba, ki v svoji osnovni dejavnosti opravlja izobraževanje odraslih in mladine,
– kadrovska struktura: najmanj en zaposlen z višjo ali visoko izobrazbo, ustrezni
delovni in tehnični pogoji (primerno opremljeni prostori, ki morajo biti dostopni invalidom),
– finančno urejeno računovodsko poslovanje.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: relevantnost ponudbe za predmet
razpisa, popolnost ponudbe, reference ponudnika (uveljavljenost in uspešnost ponudnika, udeležba študentov), kakovost ponudbe in finančna učinkovitost, dostopnost
cen za študente, popusti, interes študentov.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
prostorih Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, soba 203, 2.
nadstropje pri Nini Višnovar vsak delavnik
med 11. in 13. uro ali poiščejo na internetu (http://www.sou.uni-lj.si/izobraz).
5. Rok predložitve ponudbe: ponudbe
morajo biti predložene do 30. 6. 2000 do
12. ure.
6. Način predložitve ponudbe: ponudbe morajo biti poslane izključno po pošti
kot priporočena pošiljka na naslov Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom “razpis za Subvencioniranje obštudijskega izobraževanja za študijsko leto 2000/2001”.
7. Odpiranje ponudb: ne bo javno.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 14. 7. 2000.
9. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo (do 30. 6.
2000) ob torkih med 12. in 14. uro in
četrtkih med 10. in 12. uro na Kersnikovi
4 v Ljubljani, pri Kristini Mlakar in Mojci
Remec Rojec, tel. 131-70-10, int. 295 in
282.
Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani)
Št. 34404/0004/2000
Ob-29484
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, objavlja na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, št. 32/93) in 15., 16. in 17. člena
odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 38/00)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Trebnje
1. Koncedent: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Trebnje.
3. Obseg koncesije: vzdrževanje lokalnih cest in tistih kategoriziranih občinskih
cest, po katerih se opravlja javni prevoz
šoloobveznih otrok v Občini Trebnje.
4. Trajanje koncesije: koncesija bo podeljena za obdobje najmanj štirih let. Kon-

cesijsko razmerje začne veljati z dnem, ki
se določi v koncesijski pogodbi. Predviden pričetek izvajanja del je mesec avgust
2000.
5. Dokumentacija, ki jo mora ponudnik
predložiti:
– podatke o ponudniku,
– ponudbo,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje koncesionirane dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa (priložiti je potrebno dokazilo o veljavni registraciji podjetja za dejavnost, ki ne sme biti starejše
od 60 dni),
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke (priložiti potrdilo Agencije za plačilni promet ali Davčne uprave RS oziroma
Davčnega urada),
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo, s katerim izkaže kadrovsko
in organizacijsko sposobnost za izvajanje
koncesije; v primeru, da prijavitelj zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,
– potrdilo o finančni usposobljenosti
(podatke o finančnem stanju podjetja, izkazanih v obrazcih BON-1 in BON-2 ali
BON-3; obrtniki predložijo napoved za odmero dohodnine za preteklo leto),
– dokazilo, da ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja, ki vsebuje izhodiščne
cene za opravljanje storitev in način usklajevanja cen,
– dokazila o strokovnih referencah in
dosedanjih izkušnjah ter izjavo o kvalifikacijah in usposobljenosti ključnih kadrov,
– pogodbo o sklenjenem zavarovanju,
da prevzema odgovornost za škodo, ki bi
jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem
koncesije lahko povzročil tretji osebi (pogodba mora vsebovati klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine).
6. Kriteriji – merila za izbiro koncesionarja:
– ponudbene cene in plačilni pogoji,
– reference pri opravljanju tovrstnih del,
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– delež podizvajalcev,
– finančna sposobnost,
– že sklenjene pogodbe o koncesijah
in podatek o prostih kapacitetah,
– lokacija baze,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik (popusti, krediti).
7. Razpisna dokumentacija: za izdelavo
ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila
o plačilu odkupnine, dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa dalje do vključno 10. 7. 2000, vsak
delavnik od 8. do 13. ure v prostorih Občinske uprave občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, soba št. 16, II. nadstropje. Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
10.000 SIT in jo je potrebno plačati na žiro
račun
Občine
Trebnje
št.
52120-630-40206.
8. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«, do 11. 7. 2000 do
10. ure, na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Trebnje. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naslov pošiljatelja.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov prispele do navedenega roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 11.
7. 2000 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, II.
nadstropje.
O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo.
10. Ponudniki lahko dobijo potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe
pisno na pisni zahtevek na naslovu naročnika z oznako »Ne odpiraj – vprašanja –
koncesija rednega vzdrževanja občinskih
cest«, in sicer v roku oddaje ponudb.
Občina Trebnje
Št. 59/2000
Ob-29251
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni
samopravi (Ur. l. RS, št. 72/93, … 74/98),
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/74) in v skladu z uredbo o
odprodaji, odaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98) ter sklepa občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem z dne 18. 5.
2000, objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča za izgradnjo
poslovnega objekta trgovske
dejavnosti pri bencinskem servisu
Ravne na Koroškem
1. Prodajalec: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče
s skupno površino 5.257 m2. Kompleks se
prodaja kot celota in predstavlja: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 14/1 v izmeri 152 m2, parc. št. 15/1 v izmeri 694
m2, parc. št. 16/1 v izmeri 881 m2, parc.
št. 17/1 v izmeri 290 m2, parc. št. 17/3 v
izmeri 216 m2, parc. št. 1192/1 v izmeri
1985 m2 ter pozidano stavbno zemljišče
parc. št. 15/2 v izmeri 654 m2, parc. št.
15/3 v izmeri 24 m2, parc. št. 16/3 v
izmeri 26 m2, parc. št. 17/4 v izmeri 332
m2 in parc. št. 1192/2 v izmeri 3 m2.
3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz
2. točke znaša 12.390 SIT za m2, oziroma
65,134.230 SIT za celotno zemljišče s površino 5.257 m2.
4. Uspeli ponudnik nosi tudi vse investitorske stroške (komunalni prispevek in
ostali prispevki za priključke, stroške soglasij in dovoljenj), stroške izgradnje priključkov ceste in stroške za izgradnjo parkirnih prostorov s celotno ureditvijo tega
prostora ter stroške notarskega zapisa in
davek na promet nepremičnin.

5. Dražbeni pogoji: stavbno zemljišče
se nahaja pri bencinskem servisu na Ravnah na Koroškem in je namenjeno za izgradnjo poslovno-trgovskega centra. Rok
za sklenitev pogodbe o oddaji stavbnega
zemljišča je 15 dni po pravnomočnem sklepu komisije za izvedbo javne dražbe za
prodajo stavbnega zemljišča za izgradnjo
poslovno-trgovskega objekta.
Pričetek gradnje je v letu 2000, rok za
dokončanje pa v letu 2001. V primeru, da
uspeli ponudnik ne izpolni teh pogojev in
ne prične z gradnjo oziroma ne konča z
delom v predpisanem roku, je dolžan stavbno zemljišče vrniti Občini Ravne na Koroškem v prvotnem stanju ter poravnati
stroške, ki jih je le-ta imela s postopkom
vračanja zemljišča in vso morebitno drugo
škodo.
6. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v tajništvu županstva do 26. junija 2000 do 9. ure
na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako “Ponudba na razpis za
oddajo zemljišča pri bencinskem servisu
na Ravnah – ne odpiraj!”
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena fotokopija) za fizično osebo, ali izpisek iz
sodnega registra za pravno osebo,
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,
– dokazilo o vplačilu kavcije v višini
10 % izklicne cene,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,
– program s priloženo situacijo in idejno arhitektonsko zasnovo bodočega poslovno-trgovskega objekta ter namembnost
objekta,
– najkrajši možni rok izvedbe.
7. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse
fizične osebe, državljani RS in pravne osebe s sedežem v RS,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
8. Kavcijo v višini 10 % od navedene
izklicne cene plačajo ponudniki, na žiro
račun Občine Ravne na Koroškem, št.
51830-630-25601. Kavcija bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani izbiri.
9. Plačilni pogoji:
– prvo polovico kupnine mora kupec
plačati v 8 – dneh po podpisu pogodbe,
– drugo polovico kupnine mora kupec
plačati v 30 – dneh od podpisa pogodbe,
– plačilo celotne kupnine je pogoj za
pridobitev lastninske pravice.
10. Odpiranje ponudb oziroma javna
dražba bo na naslovu Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, dne 26. junija 2000, ob 12. uri. Komisija za izvedbo
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javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z
uredbo o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti RS.
11. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala:
– predlagano arhitektonsko zasnovo
objekta,
– ceno za m2 zemljišča,
– namembnost objekta in
– krajši rok plačila kupnine.
12. Občina si pridržuje pravico, da z
nobenim prijavljenim ne sklene pogodbe,
kljub ustreznosti ponudbe.
13. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
kakor tudi geodetske priloge ter prostorske prevere, lahko interesenti dobijo na
Oddelku za okolje in prostor Občine Ravne na Koroškem ali po telefonu št.
0602/870-55-10 – pri Reiter Urošu, univ.
dipl. inž. arh. Na vpogled je prostorska
prevera z dne 19. 1. 2000, in možnost
ogleda zemljišča, po predhodni najavi na
Občini Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-29544
Mestna občina Koper na podlagi 51.
člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 72/93, 6/94, 70/97 in 74/98),
sklepa Občinskega sveta mestne občine
Koper z dne 15. 4. 1999 in 7. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 52/98 in 61/99) objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnine s parcel št. 1399/1,
1430/6 in 1398/9 k.o. Koper
(Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper)
1. Predmet javnega razpisa je nepremičnina s parcel številka 1399/1, 1430/6
in 1398/9 k.o. Koper v skupni izmeri
10.788 m2, in sicer:
– stavbišče v izmeri 3.054 m2,
– funkcionalni objekt v izmeri 60 m2,
– dvorišče v izmeri 4.243 m 2,
– zelenica v izmeri 1.184 m2,
– parkirišče v izmeri 1.893 m2,
– cesta v izmeri 354 m2.
Na zemljišču, ki je predmet prodaje,
stoji objekt, ki je v funkciji Osnovna šola
Pinka Tomažiča Koper. Objekt je etažnosti
P + 1 in delno P, skupna koristna površina
objekta je 3.402,14 m 2.
2. Izklicna vrednost nepremičnine znaša 786,266.230 SIT na dan 1. 11. 1998.
V ceni je zajeta vrednost stavbnega zemljišča, tržna ugodnost lokacije, gradbena
vrednost objekta, vrednost zunanje ureditve in komunalni prispevek za 3.347,19
m2 koristne površine objekta. Cena se do
dne plačila revalorizira skladno z indeksi
podražitev v gradbeništvu – povprečni indeks za stanovanjsko gradnjo.
3. Območje, na katerem leži nepremičnina se ureja z odlokom o zazidalnem načrtu večnamenska dvorana (Uradne objave, št. 5/92 in 13/99) in je namenjeno za
poslovne, trgovske turistične, izobraževalne in stanovanjske funkcije. Objekt se lahko dogradi ali zgradi nadomestni objekt.
4. Nepremičnina je zasedena in se uporablja za potrebe osnovne šole.
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Predvideni rok za izpraznitev nepremičnine in izročitev kupcu je 3 leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Izpraznitev objekta je odvisna od izgradnje nadomestnega objekta osnovne šole,
ki se bo pričela predvidoma v letu 2001.
Dinamika gradnje novega objekta bo odvisna od dinamike plačila kupnine za obravnavano nepremičnino.
5. Pri izbiri najugodnejšega kupca nepremičnine bodo imeli prednost ponudniki:
– ki bodo ponudii višjo ceno,
– ki bodo ponudili boljšo dinamiko plačila,
– ki bodo ponudili večji del kupnine
pred izročitvijo objekta,
– ki bodo ponudili zamenjavo za gradnjo novega objekta Osnovne šole nad Dolinsko cesto v Kopru z doplačilom razlike,
– ki bodo ponudili kvalitetnejši program
v novem objektu,
– ki bodo ponudili druge ugodnosti.
6. Ponudniki – interesenti za nakup nepremičnine – svoje pisne ponudbe oddajo
v zaprti ovojnici do 11. julija 2000, na naslov:Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za nakup objekta Osnovne šole Pinka
Tomažiča v Kopru”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
7. Ponudniki naj ponudbi priložijo:
– firmo ali ime ponudnika,
– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra),
– potrdilo o državljanstvu (samo za fizične osebe),
– ponudbeno ceno,
– dinamiko plačila,
– način zavarovanja plačila,
– program dejavnosti z roki pričetka in
predvidenega zaključka posameznih aktivnosti (pridobivanje dovoljenj za gradnjo,
gradnja, pričetek obratovanja, ipd.),
– morebitne dodatne ugodnosti.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa in izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od zaključka zbiranja
ponudb.
9. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Mestni občini Koper,
Urad za družbene dejavnosti, tel. 446-236.
10. Razpis ne zavezuje Mestne občine
Koper k izbiri najugodnejšega kupca in
sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Mestna občina Koper
Št. 63
Ob-29561
Na podlagi sklepa sveta zavoda, Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego, Sežana, objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih prijav za oddajo poslovnega prostora v pritličju objekta bolnišnice v velikosti 16 km2.
Ponujeno ceno najema navede ponudnik sam, v svoji ponudbi.
Poslovni prostor se oddaja v najem za
določen čas – dobo 10 let z možnostjo
podaljšanja.
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Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, katerih program dejavnosti
je združljiv z dejavnostjo zavoda (zdravstvena dejavnost).
Pisna ponudba mora vsebovati:
– programsko predstavitev opravljanja
poslovne dejavnosti, z navedbo obsega,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje poslovne dejavnosti,
– ponujeno ceno najema (za mesec),
– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom.
Ponudbe z ustreznimi dokazili je potrebno poslati priporočeno na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana, v
zapečateni kuverti, z oznako “prijava za najem poslovnega prostora”.
Rok za zbiranje pisnih ponudb je do
vključno 20. 6. 2000.
Sklep o izbiri bo sprejet najkasneje do
30. 6. 2000.
Bolnišnica Sežana

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Nadaljevanje s strani 4949

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

Št. 407-0016/2000
Ob-29220
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, faks 13-12-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Študentski dom 1 v
Mariboru, Tyrševa 23.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
predmet, vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: prekritje in nadzidava študentskega doma 1.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 60,000.000 SIT
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemlivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljivost ponudbenih variant: ni dopustna.
(b)

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 2000, rok dokončanja del oktober
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Projekt MR inženiring d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10, kontaktna oseba Branka Manfreda, telefon: 062/229-70-30,
faks 062/25-25-569 ob predložitvi potrdila o vplačilu prispevka za razpisno dokumentacijo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo v 20 dneh po objavi, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV), način plačila: nakazilo na ŽR, Projekt MR inženiring d.d. št.: 51800-601-10612,
(davčna št. 80298133) .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok predložitve ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele dne 10. 7. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Projekt MR inženiring
d.d., 2000 Maribor, Svetozarevska 10.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom “Ponudba – Ne
odpiraj za Študentski dom 1”. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 10. 7. 2000 ob 14. uri, v
sejni sobi Projekta MR inženiring d.d.,
2000 Maribor, Svetozarevska 10.
10. Finančna zavarovanja resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: določeno v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa, finančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: pravna ali fizična oseba, ki ima
ustrezno registracijo za izvedbo vseh razpisanih del in tehnično ter finančne sposobnosti zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisnem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21 člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji (ponudbena cena, rok).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
istem naslovu kot razpisna dokumentacija,
na osnovi pisnih vprašanj po faxu, ki prispejo v 20 dneh po objavi. Odgovori bodo
posredovani vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.
17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-29315

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-29318
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi
četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
ponudbo za prodajo
delnic Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajalec: CETIS, d.d., 3000 Celje,
Čopova 24.
Predmet prodaje: 8 delnic izdajatelja Zavarovalnice Triglav, d.d..
Prodajna cena: 800.000 SIT po delnici.
Plačilni pogoji: plačilo kupnine se opravi
z gotovinskim nakazilom na račun prodajalca v roku dveh delovnih dni po predaji podpisanega naloga za prenos v KDD oziroma
po podpisu ustrezne kupoprodajne pogodbe.
Ponudba je v skladu z določbo četrtega
odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d., in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

V skladu z določili 454. člena ZGD, družba TIN – trgovina, zastopanje in svetovanje,
d.o.o., Koper, Vanganel 16, 6000 Koper,
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru v registrski vložek številka
1/826/00, matična številka družbe
5371228, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša
9,211.000 SIT se zmanjša za 1,874.000
SIT, tako da bo po zmanjšanju znašal
7,337.000 SIT.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TIN, d.o.o., Koper

Ob-29316
Na podlagi 454. člena zakona o gospodarskih družbah, Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Vlada Republike Slovenije, ki nastopa v
funkciji ustanovitelja in edinega družbenika
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
je na seji dne 11. 3. 1999 sprejela sklep,
da se osnovni kapital družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., zmanjša iz obstoječih
1.289,383.000 SIT na 792,111.219,93
SIT zaradi pokrivanja dela izgube v letu 1997
v višini 497,271.780,07 SIT.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., poziva vse upnike, da se zglasijo na sedežu
družbe v Zagorju ob Savi, Grajska 2 in da
izjavijo, da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-29317
Št. 37/00
Ob-29314
Na podlagi 14. člena družbene pogodbe in 454. člena zakona o gospodarskih
družbah, obvešča Pekarna proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Pohorska cesta 1, Radlje
ob Dravi, vse svoje eventualne upnike, da je
skupščina družbe na svoji 7. redni seji, dne
25. 4. 2000 sprejela

V skladu z določili 454. člena ZGD v
zvezi z določilom 437. člena ZGD, družba
L’espace, trgovina na debelo in drobno ter
inženiring, d.o.o., Cesta na Markovec 23,
Koper, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru v registrski vložek št.
1/4828/00, matična številka družbe
5864542, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša
5,992.000 SIT se zmanjša za 2,996.000
SIT, tako da bo po zmanjšanju znašal
2,996.000 SIT.
Direktor družbe, skladno z zakonom poziva morebitne upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
L’espace, d.o.o.

in sicer z dosedanjih 70,330.000 SIT
na 42,210.000 SIT.
Družba v drugo vabi vse eventualne upnike, da se v roku 8 dni po objavi zglasijo pri
družbi in izjavijo, da se z zmanjšanjem osnovnega kapitala soglašajo.
Pekarna proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Radlje ob Dravi

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
V objavi sklica 6. seje skupščine družbe
Mura, d.d., objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 48 z dne 2. 6. 2000, Št. 47/2000, Ob28668, se:
za 3. točko pred besedilom Nagrada članom nadzornega sveta doda točka 4.,
pred besedilom Imenovanje članov nadzornega sveta doda točka 5.
Uredništvo
Ob-29302
Razširitev dnevnega reda
V skladu z 286. členom zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS. št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
84/98 in 6/99) uprava družbe Mavrica, trgovsko podjetje z barvami in laki, d.d. Ljubljana, objavlja na predlog manjšinskega delničarja družbe Chemo d.d. Ljubljana, razširitev dnevnega reda 4. skupščine družbe
Mavrica, trgovsko podjetje z barvami in laki,
d.d., Ljubljana, Resljeva c. 1, sklicane za
dne 26. 6. 2000 ob 8. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva c. 1, z naslednjo
točko dnevnega reda:
Imenovanje posebnega revizorja v skladu s 67. členom zakona o prevzemih
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
za preveritev ustanovitvenih postopkov ter
vodenje poslov družbe Mavrica d.d. Ljubljana, Resljeva 1, v zadnjih petih letih se imenuje družba RFR – Ernst & Young d.o.o.
Ljubljana.
Mavrica d.d. Ljubljana
uprava družbe
Tomaž Založnik
Ob-29436
Predlog
za dopolnitev dnevnega reda 7. seje
skupščine družbe Gospodarski vestnik,
založniška skupina, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana,
dne 27. junija 2000 ob 14. uri
Delničar Gospodarskega vestnika, založniške skupine, d.d. Infond Zlat, pooblaščena investicijska družba, d.d., ulica Vita Kraigherja, 5, 2000 Maribor, je v zakonitem roku
poslala na sedež družbe naslednji predlog:
Na dnevni red skupščine družbe Gospodarski vestnik, založniška skupina, d.d., sklicane za 27. junija ob 14. uri, se za 4. točko
dnevnega reda uvrsti naslednja točka dnevnega reda:
Izvolitev člana nadzornega sveta:
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je na podlagi odstopne izjave z dnem 27. 6.
2000 prenehal mandat članu nadzornega
sveta Juren Petru in za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Kovačič Matjaža, stanujočega v Mariboru, Smetanova 38.
Mandat člana nadzornega sveta traja do
11. 1. 2004.
Obrazložitev: ker je odstopil član nadzornega sveta Juren Peter, Infond Zlat predla-
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ga, da se dnevni red razširi z novo točko
dnevnega reda, pri kateri naj skupščina sprejme sklep, s katerim ugotovi, da je Juren
Petru prenehal mandat in za novega člana
nadzornega sveta izvoli Kovačič Matjaža.
Stališče uprave: uprava družbe Gospodarski vestnik, založniške skupine, d.d., se
s predlaganim predlogom v celoti strinja.
Gospodarski vestnik, d.d.
Ob-29299
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka zastopstva Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
6. sejo skupščine
družbe Metalka zastopstva Holding
d.d.,
ki bo dne 11. 7. 2000 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, njegovega namestnika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu uprave.
4. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1999 po predlogu uprave in na
podlagi poročila ter mnenja nadzornega sveta družbe.
5. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letu
1999 se razporedi v skladu s predlogom
uprave družbe.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremenita se določili
7.4 in 9.0 točke statuta družbe po predlogu
uprave.
7. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so svojo udeležbo pismeno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje, ki se
na skupščini izkažejo z delnicami oziroma
potrdili o vpisu in vplačilu delnic oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki predložijo pismena pooblastila.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pri Majdi
Turšič v tajništvu družbe najmanj 20 minut
pred objavljenim pričetkom seje skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalni listek.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Majdi Turšič v tajništvu družbe vsak dan od
8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo v
roku znotraj 7 dni od objave sklica skupščine v časopisu Dnevnik in Uradnem listu RS,
priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvu družbe na njenem sedežu.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
11. 7. 2000 ob 10. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Metalka zastopstva Holding, d.d.,
direktor družbe: Oblak Jože dipl. ek.
Št. 27-0909-2000
Ob-29301
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta
AMZS, d.d., Dunajska 122, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
3. skupščino
družbe AMZS, d.d.,
ki bo v četrtek, 13. julija 2000 ob 9. uri,
v sejni dvorani Avto-moto zveze Slovenije,
na Dunajski cesti 128 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Poslovno poročilo uprave za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme revidirano poslovno poročilo družbe za leto 1999.
3. Predlog razdelitve dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o uporabi dobička, ki se glasi: “Čisti dobiček poslovnega
leta 1999 v znesku 1,556.608,28 SIT se
razporedi v rezerve po stanju na dan 1. 1.
2000.”
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2000
imenuje revizijska hiša ITEO Abeceda Ljubljana, d.o.o.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se za obdobje od 12. 12. 2000 do
11. 12. 2004 imenujejo Boris Perko, Matjaž Gaberšek, Ignac Pavlin in Bogdan Poljanšek, za namestnika članov NS pa Franc
Fingušt in Janez Trošt.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
določijo sejnine za člane nadzornega sveta
v naslednji višini: predsednik NS – 55.000
SIT neto na sejo, člani NS – 35.000 SIT
neto na sejo. Tako določena sejnina se
spreminja v skladu z rastjo življenskih stroškov.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 10. 7. 2000
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca
in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora biti
pooblastilo sestavljeno v skladu z določili
zakona o prevzemih.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če najkasneje do 10. 7. 2000 pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini na sedež družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar, njegov pooblaščenec oziroma zastopnik ob vstopu v prostore zasedanja skupščine. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z
osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana za 13. 7. 2000 ob
9. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, to je 13. 7. 2000 ob
10. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Udeležence prosimo, da pridejo na sejo vsaj pol ure pred
začetkom.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe na Dunajski 122 v Ljubljani,
in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
AMZS, d.d.
uprava družbe
Ob-29307
Na podlagi 48. člena statuta družbe SGG
Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava družbe
sklicuje
2. sejo skupščine družbe,
ki bo dne 11. 7. 2000 ob 8.30 v sejni
sobi družbe SGG Družba pooblaščlenka
d.d. v Tolminu, Brunov drevored 13, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Izvolijo se delovni organi skupščine po predlogu uprave. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Edvard Sivec.
2. Poslovno poročilo za leto 1999 in
predlog za pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nodzornega sveta, skupaj z revizorskim poročilom revizijske
hiše Tekos revizija d.o.o., se sprejme poročilo o poslovanju družbe za leto 1999 v
predloženem besedilu.
Izguba iz poslovnega leta v višini
4,784.529,49 SIT po stanju na dan 31. 12.
1999 se pokriva iz presežka osnovnega kapitala.
3. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem sprejema tega sklepa potrdi odstop člana nadzornega sveta Marka
Janeža na lastno željo in se z istim dnem za
člana nadzornega sveta izvoli Iztoka Mlekuža, z mandatom do konca mandata članom
nadzornega sveta 1999–2003.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijska hiša Tekos revizija d.o.o.
Kobarid.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe SGG
Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, vsak delovni dan od
9. do 11. ure pri Magdi Logar.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 9. uri, z istim dnevmim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-29308
Na podlagi 9. člena statuta delniške družbe VOC Celje,vzdrževanje in obnova cest
d.d., Celje, uprava sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest, d.d.
ki bo v sredo, 12. 7. 2000 ob 10.00
uri, v sejni sobi področja Asfalt kamnolom, v
Veliki Pirešici.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom o njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in začasnega nadzornega sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli
Podlesnik Zdenko,
– za preštevalca glasov se izvolita Šola
Božo in Šinkovec Majda,
– za notarja se imenuje Anton Rojec.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se poslovnik o delu
skupščine.
4. Obravnava in sprejem poročila uprave
o poteku lastninskega preoblikovanja PVVC,
p.o. v VOC Celje, d.d.
Predlog sklepa uprave: sprejme se Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja
PVVC, p.o. v VOC Celje, d.d.

5. Obravnava in sprejetje revidiranega
letnega poročila o poslovanju družbe VOC
Celje, d.d. za leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta in revizorja.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo uprave družbe o poslovanju družbe VOC Celje, d.d. za leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta in revizorja.
6. Delitev dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepov uprave:
6.1. Skupščina se seznani, da je bila v
letu 1993, 1994 in 1996 ugotovljena izguba. Skupni znesek ugotovljene izgube v višini 19,590.464,84 SIT se je v revaloriziranem znesku pokrival v breme prihodkov v
skladu z 68. členom ZGD. Na dan 31.12.
1999 se izguba ne izkazuje.
6.2. Ugotovljeni dobiček za leto 1999 v
višini 45,320.857,39 SIT neto ostane nerazporejen.
6.3. Ugotovljeni nerazporejeni dobiček
družbe iz preteklih let in njegov revalorizacijski popravek na dan 31.12. 1999 znaša:
– iz leta 1995 8,125.073,34 SIT dobička in 2,620.173,13 SIT revalorizacijskega
popravka,
– iz leta 1997 28.794.638,24 SIT dobička in 4,512.119,42 SIT revalorizacijskega popravka,
– iz leta 1998 35.518.033,20 SIT dobička in 2,699.370,52 SIT revalorizacijskega popravka.
Za delitev se nameni 14,475.100 SIT
po stanju na dan 1. 1. 2000 iz
– nerazporejenega dobička iz leta 1995
8,125.073,34 SIT,
– revalorizacijskega popravka iz leta
1995 2,620.173,13 SIT,
– nerazporejenega dobička iz leta 1997
3,729.853,53 SIT.
Ostanek dobička in njegovega revalorizacijskega popravka ostane nerazporejen.
Skupni znesek v višini 14,475.100 SIT
se nameni:
– za izplačilo dividend delničarjem
11,215.100 SIT v višini 100 SIT bruto/delnico,
– upravi kot udeležba na dobičku v višini
2,260.000 SIT izplačljivo v delnicah družbe
ali v gotovini,
– članom nadzornega sveta kot udeležba na dobičku v višini 1,000.000 SIT izplačljivo v delnicah družbe ali v gotovini.
V primeru izplačila udeležbe na dobičku
v delnicah družbe, se obračuna vrednost
delnice po povprečni nabavni ceni na dan
izplačila. Dividenda in udeležba na dobičku
se izplačajo v roku 90 dni od sprejema sklepa na skupščini.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta:
7.1. Izvolijo se člani nadzornega sveta:
– Gril Janez, univ. dipl. inž., roj. 21. 6.
1941 – predstavnik delničarja RS,
– Lavriša Roman, univ. dipl. ekon., roj.
22. 6. 1941 – predstavnik delničarja RS,
– Stermecki Vojko, univ. dipl. inž., roj.
1. 4. 1959 – predstavnik delničarjev,
– Oberžan Vida, ekon., roj. 6. 6. 1967
– predstavnik delničarjev.
7.2. Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev, ki jih
je izvolil svet delavcev:
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– Krk Milan, inž., roj. 30. 4. 1951,
– Plevčak Milan, inž., roj. 8. 4. 1947.
8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in začasnega nadzornega sveta: nadzornemu svetu pripada
sejnina v višini:
– za predsednika v višini 45.000 SIT neto,
– za člana v višini 35.000 SIT neto.
Poleg sejnine se izplačajo materialni
stroški v dejanski višini. Višina sejnine se
letno uskladi z rastjo drobno prodajnih cen
v Republiki Sloveniji.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja družbe se imenuje revizijsko hišo Dubarič, d.n.o. iz Ljubljane do preklica.
10. Povečanje osnovnega kapitala s
stvarnim vložkom Republike Slovenije, ki je
sredstva pridobila na podlagi 76. člena
ZGJS.
Predlog sklepa uprave in začasnega nadzornega sveta: Republika Slovenija vloži v
družbo sredstva, ki jih je pridobila na podlagi76. člena ZGJS po ocenjeni vrednosti na
dan 1.1.1993 v višini 40,022.027 SIT po
ceni 1.300 SIT/delnico (pariteta je enaka
ceni na dan 1. 1. 1993 vlagateljem s certifikatnimi sredstvi). Družba izda Republiki Sloveniji za vložen stvarni delež 30.786 navadnih delnic z oznako G. Delnice po dokapitalizaciji imajo enake značilnosti, kot delnice,
ki jih je Republika Slovenija že prejela v
postopku lastninskega preoblikovanja. Nov
osnovni kapital družbe po izvedeni dokapitalizaciji znaša 142,937.000 SIT.
11. Sprejetje in dopolnitev statuta delniške družbe VOC Celje, d.d.
Predlog sklepov uprave in začasnega
nadzornega sveta:
11.1. Sprejetje sprememb in dopolnitev
statuta.
Predlog sklepa uprave in začasnega nadzornega sveta: spremeni se 36. člen statuta, ki na novo glasi: uprava objavlja podatke
in sporočila, ki so pomembna za delničarje,
v časopisu Dnevnik.
Delničarje, katerih delež v celotnem kapitalu družbe znaša najmanj 10% mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).
11.2. Skupščina pooblašča nadzorni
svet za uskladitev besedila statuta s sprejetimi spremembami na skupščini.
12. Oblikovanje sklada za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa uprave in začasnega nadzornega sveta: družba oblikuje sklad za odkup lastnih delnic v višini 10% osnovnega
kapitala. Sklad se oblikuje iz presežka rezerv nad obveznimi rezervami. Kriterije in
postopke odkupovanja lastnih delnic sprejme nadzorni svet družbe po predlogu uprave. Družba sme pridobiti lastne delnice v
primerih, ki so določeni z zakonom.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, vsak delavnik od ponedeljka
do petka, od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
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predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega
sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
10 dan pred datumom zasedanja skupščine. Od tega dne pa do dneva po končanem
zasedanju ni prenosa lastništva delnic v delniški knjigi. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki
najkasneje v 3 dneh pred sejo skupščine
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je do 9. 7. 2000 do 10. ure. Vsaka
delnica velja en glas. Udeleženci se pred
sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni
pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam navzočih udeležencev in
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko
10., 11. in 12. kjer je potrebna 3/4 večina.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja in pooblaščenca; za
pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna če so navzoči
delničarji, ki zastopajo 15% osnovnega kapitala.
VOC Celje, d.d.
direktor
Orešnik Vincenc, inž.
Ob-29310
Na podlagi 38. člena statuta družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d. sklicujem
4. sejo skupščine
družbe NOVOLES lesna industrija
Straža, d.d.,
ki bo v petek, 14. 7. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 4. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsedujočega
skupščine imenuje Franci Borsan, za preštevalca glasov pa Janez Vovk in Branka
Faleskini.
2. Poročilo uprave o poslovanju Novoles
lesna industrija Straža, d.d., za leto 1999 z
mnenjem nadzornega sveta.
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Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme revidirano letno poročilo o poslovanju NOVOLES lesna industrija Straža,
d.d. za leto 1999, v predloženem besedilu.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme predlog, da dobiček za leto 1999 v višini 60,317.459 SIT
ostane nerazporejen.
3. Izbira revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2000 imenuje revizijska hiša
Dinamic, d.o.o.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se oblikuje sklad
lastnih delnic v višini 10% revaloriziranega
osnovnega kapitala, kar na dan 31. 12.
1999 znaša 274,434.028 SIT. Na osnovi
tako oblikovanega sklada lastnih delnic lahko podjetje pridobi 63.121 lastnih delnic.
5. Dolgoročna vizija družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina daje
soglasje k izvajanju predlagane dolgoročne
vizije družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni
prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12. ure v kadrovsko-pravnem sektorju.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Novoles lesna industrija Straža, d.d.
uprava
Ob-29310
Na podlagi 39. člena statuta družbe Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
3. skupščino družbe
Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje,
ki bo dne 12. 7. 2000 ob 9. uri v poslovnih prostorih (sejna soba – IV. nadstropje)
Elektro Celje, d.d., v Celju, Vrunčeva 2a, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Matjaž Logar.
Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi
predsednik: Vladimir Verzegnassi, preštevalca glasov: Irena Jančič, Miro Rogina.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja in nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o kritju izgube
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: v letnem poročilu ugotovljena revalorizirana izguba na dan
31. 12. 1999, ki znaša 4,326.712 tisoč
SIT, ostane nepokrita.
4. Sprejem Temeljev poslovne politike
družbe Elektro Celje, d.d.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme Temelje poslovne politike družbe Elektro Celje, d.d. v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje Pricewaterhousecoopers d.d., Parmova 53, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasednja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem. Zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Elektro Celje, d.d.
direktor
Peter Petrovič, univ. dipl. inž. str.
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Št. 419/2000
Ob-29311
Na podlagi 72. točke statuta Delo-Tiskarna d.d. in zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe Delo-Tiskarna grafična dejavnost d.d., sklicuje
5. zasedanje skupščine,
ki bo v petek, dne 14. 7. 2000, ob 10.
uri v sejni sobi družbe, Ljubljana, Dunajska
5 (V. nadstropje PA prizidka).
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov.
2. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1999.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo za leto
1999 v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
revaloriziranega dobička preteklih let, pokrivanju revalorizirane izgube preteklih let in
tekočega leta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izguba iz preteklih let v znesku
111,742.855,24 SIT s pripadajočo revalorizacijo v znesku 35,101.418,87 SIT v
skupnem znesku 146,844.274,11 SIT na
dan 31. 12. 1999 se pokrije v breme:
– revalorizacije nerazporejenega dobička iz preteklih let v znesku 67.945.233,96
SIT,
– dobička preteklih let v znesku
3,428.409,49 SIT,
– revalorizacije
rezerv
v
znesku
75,470.630,66 SIT.
Izguba poslovnega leta 1999 v višini
49,114.294,54 SIT na dan 31. 12. 1999
se pokrije v breme:
– revalorizacije
rezerv
v
znesku
49,114.294,54 SIT.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Delo-Tiskarna d.d.,
Ljubljana, za leto 2000 se imenuje revizorska hiša PriceWaterhouseCoopers iz Ljubljane.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shranjena na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti dostavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan do 14. 7.
2000 pri Jelki Koderman od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica na upravo družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delo-Tiskarna d.d.
uprava
Stanislav Hrast, graf. inž.
Št. 1771/2000
Ob-29312
Na podlagi 20. člena statuta družbe Gradis Inženiring d.d. Ljubljana, uprava družbe
vabi delničarje na
4. sejo skupščine
družbe Gradis Inženiring d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo, 12. 7. 2000 ob 9. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe, na Letališki
33, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Leonardo F. Peklar, za preštevalki glasov pa Irena Robida in Renata
Godec.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
3. Sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme Revidirano letno poročilo družbe za leto 1999 v predlaganem
besedilu.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička družbe za leto 1999 in o delitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o delitvi dobička:
1. Ustvarjeni dobiček v letu 1999, v
višini 20,619.932,20 SIT ostane nerazporejen.
2. Iz nerazporejenega dobička iz leta
1996 se razdeli za dividende delničarjem
9,803.100 SIT.
Družba bo izplačevala dividende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na
skupščini delniške družbe po stanju iz delniške knjige na dan uresničevanja glasovalne pravice na skupščini”.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje Podboršek Revizijska
družba k.d., Ljubljana.
– skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
– pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe,
– pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo

Št.

51 / 9. 6. 2000 / Stran 5009

tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino,
– popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Sonji Vršič vsak delovni dan od 10. do
14. ure,
– delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica,
– v primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, se skupščina
ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Gradis Inženiring d.d., Ljubljana
uprava
Franc Kositer, univ. dipl. inž.
Ob-29313
V skladu s 34. členom statuta družbe
Dravinjski dom d.d. Slovenske Konjice,
Celjska cesta 2, uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine družbe,
ki bo v ponedeljek, 10. julija 2000 ob
12. uri v Konjičanki v Slovenskih Konjicah,
Stari trg 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Miroslav Pesko. Za preštevalca glasov se imenujeta Marija Hren in
Žarko Punčuh. Na skupščini bo prisoten
notar Franc Marguč.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red,
ki ga je predlagala uprava.
3. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1999 z
revizijskim mnenjem v skladu s predlogom
uprave in mnenjem nadzornega sveta.
4. Razporeditev dobička za leto 1998 in
1999.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček
iz leta 1998 v višini 40,770.786,50 SIT in
njegov revalorizacijski popravek v višini
3,098.579,80 SIT ter čisti dobiček poslovanja družbe poslovnega leta 1999 v višini
35,942.713,99 SIT se s 1. 1. 2000 razporedi v rezerve družbe.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic v velikosti do višine 10% knjigovodske vrednosti celotnega kapitala na dan
31. 12. 1999 iz prostih rezerv družbe in
njihovega revalorizacijskega popravka.
Sklad se oblikuje za namene iz 240. člena
zakona o gospodarskih družbah. Nadzorni
svet v roku 3. mesecev od dneva skupščine
potrdi ali spremeni do tedaj veljavna Pravila
poslovanja sklada lastnih delnic.
6. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi izstopne izjave se razreši dosedanji član nadzornega
sveta Darko Šifrer. Na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta za dobo
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do konca mandata sedanjega nadzornega
sveta imenuje Bojan Kladnik.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe imenuje podjetje Abeceda revizijska hiša d.o.o. Celje.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled od 3. 6. 2000 dalje
vsak torek in petek od 8. do 11. ure v Službi za pravne in splošne zadeve na sedežu
družbe, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice. Vsak nov predlog delničarjev k dnevnemu redu mora biti podan in obrazložen v
pisni obliki in mora prispeti na sedež družbe
najkasneje 7 dni po objavi tega vabila.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastila shranjeno na sedežu družbe. Delničarji morajo biti vpisani pri KDD na dan
26. 6. 2000, sicer na skupščini ne morejo
uresničevati glasovalne pravice.
Prijava udeležbe
Udeležbo na skupščini lahko delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pri upravi družbe. Prijava je pravočasna, če
prispe na sedež družbe najkasneje do 7. 7.
2000. Pravilno prijavljeni delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki pred sejo
skupščine s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo ustrezno gradivo.
Sklepčnost
Skupščina je pri prvem sklicu sklepčna,
če je na seji prisotno več kot 15% glasov
delničarjev. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic pol ure
kasneje istega dne. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dravinjski dom d.d., Slovenske Konjice
uprava
Št. 29/2000
Ob-29342
Na podlagi 7.4. točke statuta družbe Unitas, Tovarna armatur Ljubljana, d.d., Celovška 224, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
3. sejo skupščine
delniške družbe Unitas Ljubljana, d.d.,
ki bo v sredo, dne 12. 7. 2000 ob 15.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Celovška
224.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Danica Klemenc, za preštevalca glasov pa Aleksander Rus in Stanislav Hribar.
Na skupščini je prisotna vabljena notarka Erika Braniselj.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo družbe za leto 1999
v predlaganem besedilu.
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4. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček iz leta 1999 v višini 20,497.000 SIT
razporedi:
– 18,956.000 SIT za pokrivanje izgube
iz preteklih let,
– 1,541.000 SIT ostane nerazporejenih.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša Constantia MT & D., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine in so vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino bo na vpogled delničarjem v tajništvu direktorja vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se bo sestala čez pol ure. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Unitas, Tovarna armatur Ljubljana, d.d.,
uprava
Ob-29343
Na podlagi Č) točke – šestega poglavja
statuta delniške družbe Merinka Maribor,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava
IV. sejo skupščine
delniške družbe Merinka Maribor, d.d.,
ki bo v torek, 11. julija 2000, na sedežu
družbe v Mariboru, Žitna ulica 12, ob 9. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gorjup, univ. dipl. prav. in verifikacijska komisija v sestavi Janko Zakelšek kot predsednik
ter Ljubica Breznik in Mira Javor kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc.
2. Obravnava in sprejem revizijskega poročila s konsolidiranimi računovodskimi izkazi za poslovni sistem Merinka Maribor za
leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se

sprejme revizijsko poročilo s konsolidiranimi računovodskimi izkazi za poslovni sistem
Merinka Maribor za leto 1999.
3. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe Merinka Maribor, d.d.,
za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme predlagano revidirano letno poročilo družbe za leto 1999.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz poslovnega leta 1997, 1998
in 1999 za družbo Merinka Maribor, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep da se izguba iz leta:
– 1997 revalorizirana na dan 31. 12.
1999 v znesku 70,724.909,03 SIT,
– 1998 revalorizirana na dan 31. 12.
1999 v znesku 95,353.353,63 SIT in
– 1999 v znesku 124,028.778,02 SIT;
v celoti pokriva po zgoraj navedenem
vrstnem redu v breme:
– revalorizacijskega popravka rezerv v
znesku 178,265.190,72 SIT in
– rezerv v znesku 111,841.849,96 SIT.
5. Obravnava in sprejem na znanje poslovnega poročila družbe za prvo trimesečje leta 2000.
Predlog sklepa: na znanje se sprejme
poslovno poročilo družbe za prvo trimesečje leta 2000.
6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje Ernst & Young iz Ljubljane, Dunajska c. 106.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 10 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Merinka
Maribor, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri KDD; neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini, osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe, v industrijski
prodajalni Merinka, Žitna ulica 12, Maribor,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 10. do
12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
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sno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Merinka Maribor, d.d.,
uprava – direktorica
mag. Danica Voglar-Štic, univ. dipl. inž.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CDE nove tehnologije, d.d.
Matej Žvan
direktor

Ob-29344
Na podlagi 4. člena statuta delniške družbe CDE nove tehnologije sklicujem

Ob-29345
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in v skladu z določbami
statuta družbe Papir servis, Podjetje za predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3, sklicujem

6. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije,
ki bo dne 12. 7. 2000 ob 12. uri v
prostorih družbe, Celovška 280, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija za izvedbo skupščine, zapisnikar in notar.
2. Potrditev delniške knjige.
Predlog sklepa: potrdi se delniška knjiga, ter lastniška struktura po delniški knjigi.
3. Poročilo o izvedbi sklepov 5. redne
skupščine z dne 14. 4. 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi sklepov 5. redne skupščine z dne
14. 4. 1999.
4. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1999.
5. Predlog razdelitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog razdelitve čistega dobička.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlogi sklepov: sprejme se novo prečiščeno besedilo statuta družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih družbe CDE nove tehnologije, Celovška 280,
Ljubljana, vsak dan od 8. do 15. ure. Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu obvestila sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le v pisni obliki in razumno
utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
dvetretjinsko večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.

6. sejo skupščine
družbe Papir servis, Podjetje za
predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana,
Pod ježami 3,
ki bo dne 12. 7. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Pod ježami 3, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Maja M. Kunstelj, za preštevalca
glasov pa Rugelj Sonja in Fabjančič Anton.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1999, z mnenjem pooblaščenega revizorja in pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga o uporabi dobička družbe v letu 1999 ter nerazporejenega dobička družbe iz prejšnjih let,
oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe se nerazporejen dobiček iz let 1996,
1997 in 1998 v revaloriziranem znesku
34,079.563 SIT na dan 31. 12. 1999 ter
čisti dobiček družbe v letu 1999 v višini
54,830.352,85 SIT uporabi na naslednji
način:
– dobiček v višini 22,441.299,85 SIT
ostane nerazporejen,
– dobiček v višini 66,468.616 SIT pa se
uporabi za nakup lastnih delnic.
Oblikuje se sklad lastnih delnic za namene iz 240. člena zakona o gospodarskih
družbah, in sicer za nakup največ 22.486
delnic družbe. Sklad se oblikuje v breme
dobička družbe v letu 1999 ter nerazporejenega dobička preteklih let.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2000 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young Revizija, davčno in
poslovodno svetovanje, d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.
5. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: spremeni se dejavnost
družbe, tako da se dodajo naslednje dejavnosti:
– G/50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili,
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– G/50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili,
– G/50.103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili,
– G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– G/50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila,
– G/50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila,
– G/50.303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
– G/50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
– G/50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
– G/50.403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo,
– G/50.404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles,
– G/50.50 Trgovina na drobno z motornimi gorivi,
– G/51.18 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov,
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– J/65.21 Finančni zakup (leasing),
– J/65.23 Drugo finančno posredništvo,
d.n.,
– K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem,
– K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem,
– K/71.34 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.,
– K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe,
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti,
– O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov,
– O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
– O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki,
– O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene.
6. Obravnava in sprejem sprememb statuta ter čistopisa statuta v predloženi vsebini.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta ter v skladu z
njimi prečiščeno besedilo statuta družbe v
predloženi vsebini.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s predlaganimi spremembami statuta družbe na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak
delovni dan med 10. in 12. uro do vključno
12. 7. 2000.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
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ob 13.30 na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Papir servis,
Podjetje za predelavo odpadkov, d.d.,
direktor Bojan Hovnik, l. r.
Ob-29346
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe TEM Čatež, d.d., na
podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe
sklicuje
sedmo skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 12. julija 2000 ob 11. uri na
Čatežu v prostorih družbe (sejna soba), Čatež 13, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog uprave za imenovanje organov
skupščine:
– za predsednika se imenuje Bojan Pečenko,
– za preštevalki glasov se imenujeta Tatjana Bregar in Anica Gorišek,
– za notarja se imenuje Tonček Bevc.
2. Letno poročilo in rezultati poslovanja
za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta skupaj z mnenjem revizorja skupščina
sprejema letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1999.
Ugotovljeni dobiček iz poslovnega leta
1999 v višini 17,364.668,19 SIT ostane
nerazporejen.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2000 se imenuje revizijska družba AUDIT, d.o.o., Murska Sobota.
4. Razporeditev nerazporejenega dobička iz leta 1994.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček
iz leta 1994 v nominalni vrednosti
7,123.164,89 SIT se v celoti in skupaj s
pripadajočo revalorizacijo do dne sklepa
skupščine o razporeditvi razporedi za pokrivanje nekrite izgube iz leta 1996.
5. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta, imenovanje novih članv nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, in
seznanitev s članoma nadzornega sveta,
predstavnikoma delavcev.
Predlog sklepa: po ugotovitvi, da dosedanjim članom nadzornega sveta dne 27.
10. 2000 poteče mandat, skupščina izvoli
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Radovan Teslič,
– Anton Klasinc,
– Nijaz Čosić,
– Janez Dulc.
Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči dne 28. 10. 2000 in traja 4 leta.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh
članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev:
– Cvetka Kozlevčar,
– Rado Jarc.
Gradivo za skupščino družbe je na razpolago vsem delničarjem v tajništvu družbe
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na Čatežu vsak delovni dan v tednu med 9.
in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovanje je, da delničarji
najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do
vključno 9. 7. 2000) prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini, in sicer pisno – po
pošti priporočeno ali po telefaksu. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu, na podlagi
glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ob
prihodu na skupščino. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne 12. 7. 2000
na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem
sklicu skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež, d.d.,
uprava družbe
Andrej Bajuk
Ob-29347
Na podlagi 6.3 točke statuta delniške
družbe Mladinska knjiga Birooprema d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121, uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Mladinska knjiga
Birooprema d.d., Ljubljana,
Dunajska 121,
ki bo v torek, 11. julija 2000 ob 13. uri v
Poslovnem centru na Dunajski 106 v Ljubljani
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije se izvolijo
predlagani kandidati.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe za leto 1999 z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo uprave za leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta in poročilom revizijske družbe.
4. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta ter
potrdi čistopis statuta z vnešenimi spremembami in dopolnitvami.
5. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: razreši se dosedanjega
člana nadzornega sveta Slobodana Sibinčiča.
Predlog sklepa: izvolita se nova člana
nadzornega sveta – po predlogu nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto revizijsko družbo
po predlogu nadzornega sveta.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine je na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 121, vsak delovni dan od 8. do 14. ure v času od objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v splošnem sektorju družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine na sedež
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Na zasedanju skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov z glasovnicami,
ki jih prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Mladinska knjiga Birooprema, d.d.
uprava
Ob-29349
Na podlagi 6. in 7. točke statuta delniške družbe ITEO svetovalni institut, d.d., s
sedežem Kotnikova 28, Ljubljana, uprava
sklicuje
3. sejo skupščine
delniške družbe ITEO svetovalni
institut, d.d.,
ki bo v sredo, 12. 7. 2000 ob 13. uri v
konferenčni dvorani Soča. Hotela Austrotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori 3. skupščino ITEO, d.d.,
in ugotovi, da je sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine v sestavi:
– predsednik: odvetnik Danilo Grilj,
– preštevalci glasov: Stanka Zajec, Slavica Prijon, Dunja Košir.
Na skupščini je prisoten notar Miro Košak.
3. Predstavitev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in na podalgi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe, ter revizorja družb, se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 1999 v predloženem besedilu.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe, skupščina ugotavlja, da
znaša ustvarjeni dobiček v letu 1999, po
stanju na dan 31. 12. 1999, 7,227.906
SIT. Ustvarjeni dobiček se v celoti nameni
za izplačilo nadomestila delničarjem v postopku zmanjšanja osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in nadzornega sveta družbe se osnovni
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kapital družbe, ki znaša 159,015.000 SIT
zmanjša za 1,454.000 SIT na 157,561.000
SIT zaradi umika delnic v breme dobička
ustvarjenega v letu 1999 in za 4,181.000
SIT na 153,380.000 SIT zaradi umika delnic v breme nerazporejenega dobička,
ustvarjenega v poslovnem letu 1997.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 5.635 delnic prve izdaje z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Zaradi umika delnic družba pridobi od
imentikov delnic 5.635 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT, za kar izplača imetnikom delnic nadomestilo v višini 4.970 SIT
na delnico.
Družba pozove delničarje (imetnike delnic), da svojo pripravljenost za odplačan odstop delnic družbi prijavijo v roku 60 dni od
sprejema tega sklepa na seji skupščine.
Družba bo prevzela delnice od delničarejv,
ki so v roku izrazili svojo pripravljenost, in
sicer v razmerju njihovih deležev v številu
prijavljenih delnic za odstop. Družba bo izvršila izplačila nadomestil delničarjem v roku 120 dni od dneva sprejema tega sklepa
na skupščini.
Družba izvrši sklep o umiku delnic v roku
120 dni od sprejema tega sklepa na
skupščini družbe.
7. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in nadzornega sveta družbe se dejavnost
družbe spremeni tako, da se razširi za dejavnost “druge nastanitve za krajši čas, d.n.
(55.239 SKD)”.
8. Obravnava predloga novega statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
tekst statuta družbe, ki v celoti nadomesti
statut družbe z dne 9. 7. 1999.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se imenuje družba Rödl & Partner, d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, za revizorja družbe za poslovno leto 2000.
10. Določitev sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in nadzornega sveta družbe se članom
nadzornega sveta določijo sejnine za posamezno sejo v višini 40.000 neto za predsednika in 35.000 neto za člane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno podati pisno, najkasneje tri dni pred
dnevom seje skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem dano na razpolago na vpogled v tajništvu ITEO, d.d., Kotnikova ulica 28, Ljubljana, 4. nadstropje, soba 433, od dne 9.

6. 2000 do 12. 7. 2000, in sicer vsak
delovnik od 9. do 12. ure.
Delničarji naj morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
ITEO, d.d., Ljubljana
uprava
Alojz Mihelič, dipl. ekon., l. r.
Ob-29352
Na podlagi 21. člena statuta Cestnega
podjetja Murska Sobota, d.d., družbe za
vzdrževanje in gradnjo cest sklicujem
4. skupščino
delniške družbe Cestnega podjetja
Murska Sobota, d.d.,
ki bo v petek, 14. julija 2000, ob 11. uri
v sejni sobi družbe, v Murski Soboti, Lendavska 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in, da je za spremljanje
skupščine prisoten notar, mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote. Za preštevalki glasov
se imenujeta Marija Hajdinjak, stanujoča v
Vidoncih 48 Grad, in Martina Miholič, stanujoča v Lipovcih 250, Beltinci.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v obdobju od 1. 1. 1999 do 31.
12. 1999 in seznanitev s poročilom revizorja ter mnenjem nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
obdobju od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 in
se seznani s poročilom revizorja ter mnenjem nadzornega sveta družbe.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju ter pozitivnem mnenju nadzornega
sveta, čisti dobiček iz leta 1999, v znesku
58,257.867,24 SIT, zaradi realizacije razvojnega programa, ostane nerazporejen.
4. Sklepanje o spremembi statuta delniške družbe CP Murska Sobota, d.d., družbe za vzdrževanje in gradnjo cest.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
sogaslju nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe statuta delniške
družbe Cestnega podjetja Murska Sobota,
d.d., družba za vzdrževanje in gradnjo cest.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov, za poslovno leto 2000, imenuje revizijska družba Auditor, d.o.o., Ptuj.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno prijavo, s priporočeno pošiljko ali osebno dostavijo na sedež drube, najpozneje tri
dni pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino, pol ure pred začetkom seje
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prijavijo predstavniku družbe, na kraju kjer
bo seja in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim dokumnetom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu
družbe, vsak delovnik od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure, do dneva zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala istega dne,
v istem prostoru, eno uro pozneje, to je ob
12. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višio zastopanega osnovnega kapitala.
Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.,
direktor
Ob-29353
Na podlagi 45. točke statuta družbe Turistično podjetje Erika Kranjska Gora, d.d.,
Vršiška 76, Kranjska Gora, sklicuje uprava
družbe
2. skupščino
družbe Turistično podjetje Erika
Kranjska Gora, d.d.,
ki bo v torek, dne 18. 7. 2000 ob 12. uri
v restavraciji Erika na sedežu družb 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
Stanislav Pem.
1.2. Za preštevalca glasov se izvoli Urška Ramuš.
1.3. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Nada Svetina.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju v obdobju 1993–1998.
2.1. Predlog sklepa: zavrne se poročilo
o poslovanju v obdobju 1993–1998.
3. Poročilo o poslovanju za elto 1999.
3.1. Predlog sklepa: sprejme se poročilo o poslovanju za leto 1999.
4. Ukrepi za zagotovitev kapitalske
ustreznosti družbe.
4.1. Predlog sklepa: odpišejo se obveznosti TP Erika Kranjska Gora, d.d., do HTP
Gorenjka Kranjska Gora, d.d., evidentirane
v bilanci TP Erika Kranjska Gora, d.d., na
dan 31. 12. 1999 na naslednjih bilančnih
pozicijah:
– 265001 obveznosti HTP Gorenjka
Kranjska Gora, d.d., – izguba v letih 1993
do 1997 v znesku 30,671.590 SIT,
– 265501 obveznosti do HTP Gorenjka
Kranjska Gora, d.d., za opredmetena osnovna sredstva v znesku 31,810.799,22 SIT,
– 265503 obveznosti HTP Gorenjka
Kranjska Gora, d.d., – izguba v letu 1998 v
znesku 6,649.947,48 SIT.
Odpisane obveznosti se na dan 31. 12.
1999 preknjižijo na bilančno pozicijo 296
kratkoročno odloženi prihodki, kot pasivno
časovne razmejitve.
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Za izvršitev tega sklepa, ki vključuje tudi
popravek bilance za leto 1999 po sklepu
skupščine delniške družbe TP Erika Kranjska Gora, d.d., so odgovorni uprava in nadzorni svet delniške družbe TP Erika Kranjska Gora, d.d.
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 uresničujejo 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 seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumnetom, 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 delavnik od 12. do 15. ure od dneva objave
dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine.
Turistično podjetje Erika
Kranjska Gora, d.d.
uprava družbe
direktor
Franci Ramuš
Št. 97/2000
Ob-29355
Na podlagi 46., 47. in 48. točke statuta
družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin,
d.d., Brunov drevored 13, Tolmin, uprava
družbe sklicuje
sejo skupščine
družbe Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin, d.d., Brunov drevored 13,
Tolmin,
ki bo v Tolminu, dne 11. 7. 2000 ob 13.
uri v sejni sobi družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, d.d., Brunov drevored
13, Tolmin.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Makuc Ivan, za preštevalca
glasov Milenka Sivec in Magda Logar.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1999.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1999 skupaj z revizijskim poročilom v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi rezultatov poslovanja za obdobje 1994–1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagana razporeditev rezultatov
poslovanja za obdobje 1994–1999. Razporeditev rezultatov se opravi po stanju 31.
12. 1999.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2000 imenuje Tekos revizija,
d.o.o., Kobarid.
6. Seznanitev skupščine s planom družbe za leto 2000.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino s predlogom sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Soško gozdno
gospodarstvo Tolmin, d.d., Brunov drevored 13, Tolmin, vsak delovni dan od 9. do
13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napvedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
opravi istega dne, ob 13.30 z istim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin,
d.d.,
uprava
Ob-29360
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglavja statuta delniške družbe Servis vozil in
kmetijske mehanizacije Ljutomer, d.d., Kolodvorska c. 16/a Ljutomer, in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
uprava sklicuje
4. skupščino
delniške družbe Servis vozil Ljutomer,
d.d.,
ki bo v petek, dne 30. 6. 2000, na sedežu družbe, Kolodvorska c. 16/a, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine Damjana Korošec in dveh preštevalk glasov Biserko Polak in Miro Nemec.
Seji bo prisostvoval notar Šomen Franc.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1999.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček za poslovno leto v višini 11,500.205,11 SIT se nameni za
pokrivanje izgube iz preteklih let.
4. Obravnava programa o odpravi kapitalske neustreznosti družbe po zakonu o
finančnem poslovanju podjetij.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da se prenese
izguba in jen revalorizacijski popravek iz leta 1993, leta 1995, leta 1996 in leta 1997
pokriva v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala in breme nerazporejenega dobička poslovnega leta 1999. Prenesena izguba in njen revalorizacijski popravek iz leta 1998 pa ostane nepokrita in
se bo pokrivala v letu 2001 v breme poslovnega izida za leto 2000.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2000 imenuje Audit družba za svetovanje in revizijo, d.o.o., Lendavska št. 18,
Murska Sobota.
6. Dopolnitev točke 3.1. statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog dopolnitve 3.1. točke statuta družbe, ki se
dopolni z naslednjo navedbo dejavnosti:
– DK/29.310 Proizvodnja traktorjev,
– DK/29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v upravi, in sicer
najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
dan od 30. 5. 2000 do 30. 6. 2000 od 10.
do 12. ure v tajništvu uprave.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo, upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne gede na višino zastopanega kapitala.
Servis vozil Ljutomer, d.d.,
uprava družbe
Št. 002159
Ob-29366
Uprava družbe na podlagi 19. člena statuta delniške družbe Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje
3. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica
30, Maribor
ki bo dne 10. 7. 2000 ob 10. uri na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik skupščine odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadranska 18,
– za preštevalca glasov se imenujeta Mateja Stanič-Rudolf iz podjetja RR&CO,
d.o.o., Koper in Karlina Brdnik iz Cestnega
podjetja Maribor, d.d.,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi notarka Breda Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11.
2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1999 z načrtom poslovanja družbe za leto 2000 v predloženem besedilu.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se revidirano letno poročilo za leto 1999 z
načrtom poslovanja za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Razporeditev dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep:
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1997 v višini 154,850.852,95 SIT, revaloriziran na dan 31. 12. 1999 v višini
167,347.316,85 SIT, se razporedi v rezerve-podsklad za razvoj in investicije,
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1998 v višini 185,274.462,45 SIT, revaloriziran na dan 31. 12. 1999 v višini
201,642.703,85 SIT, se razporedi:
– 40% za izplačilo dividend - 46. člen
statuta (158,50 SIT bruto dividende na delnico),
– 1% za namene opredeljene v 1. odstavku druge alinee 47. člena statuta,
– 9% za delavce in druge, glede na
prispevek k uspešnemu poslovanju družbe,
na predlog direktorja družbe,
– 50% nerazporejen dobiček - 46.
člen statuta.
Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in sicer najkasneje v 90 dneh po zasedanju skupščine.

– čisti dobiček leta 1999 na dan 31. 12.
1999, v višini 196,620.752,03 SIT, se razporedi:
– 50% v rezerve-podsklad za razvoj in
investicije
– 50% nerazporejen dobiček
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednje sklepe: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe in sicer:
Sklep 4.1. glasi: spremenijo se členi:1.,
2. in 42. v predloženem besedilu.
Sklep 4.2. glasi: črtajo se členi: 10.,
11., 49., poglavje XII. od vključno člena
56. do vključno člena 62. ter 66. in 67.
Sklep 4.3. glasi: spremenijo se členi:
17., 21., 22., 23., 30., 32., 37., 38., 47.,
50., 55., 64. in 65. v predloženem besedilu.
Številke posamičnih členov in poglavij
statuta se numerično prilagodijo spremembam in dopolnitvam statuta.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine v predloženem besedilu.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.
Predloga sklepa: imenuje se revizorja
Auditor revizijska družba, d.o.o., iz Ptuja,
Rogozniška c. 4, za revizijo računovodskih
izkazov družbe za leto 2000.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami in
dopolnitvami statuta družbe je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Cestnega
podjetja Maribor, d.d., Maribor, Iztokova ulica 30 – v pravni službi pri Diani Praljak,
dipl. org. menedž., vsak delovni dan od 12.
do 14. ure od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 1. 7. 2000
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in deponirano na sedežu družbe najkasneje do 3. 7. 2000 zaradi tehničnih priprav in obdelav podatkov.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine, to je do 7. 7. 2000 do 13.
ure.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 50% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 12. uri na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
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Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred začetkom
skupščine.
Cestno podjetje Maribor, d.d.
uprava
Marija Žinkovič, univ. dipl. ekon.
Ob-29377
Na podlagi 14. točke statuta družbe Medex International d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava
5. skupščino delničarjev,
ki bo dne 12. 7. 2000 ob 14. uri v
prostorih družbe na Linhartovi 49 a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Miran Rižner,
– za preštevalki glasov Korošec Jerica,
Pirnar Alenka,
– seji prisostvuje notarka Majda Lokošek.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje poročilo uprave o poslovanju družbe za leto
1999 ob pozitivnem mnenju revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.
3. Sklepanje o razporeditvi čistega dobička delniške družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave, da ugotovljeni čisti dobiček družbe
za poslovno leto 1999 v znesku
19,310.632,19 SIT ostaja nerazporejen.
4. Seznanitev s poročilom o reviziji lastninskega preoblikovanja.
5. Ponovno odločanje o točkah c, d, e,
sklepa št. 4 – 2. redne skupščine delničarjev delniške družbe z dne 28. 7. 1997.
Predlog sklepa: poleg že razporejenega
dobička za obdobje 1993-1996 skupščina
sprejme predlog uprave o razporeditvi dela
dobička, ki se nanaša na točko c., d., in e.
sklepa št. 4 – 2 redne skupščine d.d. z dne
28. 7. 1997, in sicer:
za zaposlene 10,000.000 SIT, za upravo 4,200.000 SIT, za nadzorni svet
1,800.000 SIT.
6. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2000 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo TEXIMA-KONTA d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo na sedežu družbe, v
tajništvu predsednika uprave, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predlogov v 7
dneh po objavi sklica skupščine na sedež
družbe, priporočeno po pošti ali osebno v
tajništvo predsednika uprave.
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
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udeležbo na sedežu družbe v tajništvu uprave.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo predsednik podaljšal začetek
za 30 minut. Ob ponovni ugotovitvi
nesklepčnosti sledi novi sklic skupščine, ki
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Medex International d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Aleš Mižigoj, univ. dipl. ek.
Št. 0011/00
Ob-29380
Uprava družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
Šentvid pri Stični 108, Šentvid pri Stični,
vabi delničarje na
6. sejo skupščine
družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 13. 7. 2000 ob 17.
uri na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Aleksandra Ravnikarja, za preštevalca glasov Jožico Metelko in Bojana
Kristana, za sestavo notarskega zapisnika
skupščine pa se imenuje notar Marjan Kotar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 1999 znaša 130,751.893,29 SIT
in se razporedi tako, da se
– 122,557.804,60 SIT nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let,
– 8,194.418,69 SIT pa se razporedi na
nerazporejeni dobiček tekočega leta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2000 se imenuje KPMG, d.o.o., management, consulting in revizija, Ljubljana.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščii in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do dne
10. 7. 2000.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila in
obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 17.30. V tem primeru bo skupščina ne glede na število prisotnih delnic.
Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
Šentvid pri Stični
uprava družbe
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Ob-29543
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe sklicujem
6. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija
Kranj, d.d.,
ki bo dne 10. 7. 2000 ob 14. uri na
sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in določi notar in zapisnikar po
predlogu uprave.
2. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo se imenuje predlagana revizijska družba.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1999.
4. Sklepanje o pokrivanju izgube za leto
1999.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba za
leto 1999 se krije po predlogu uprave in na
podlagi soglasja nadzornega sveta.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani član
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse
delovnike razen sobot od 11. do 14. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeležba na skupščini je pogojena s predložitvijo potrdila o delnicah pri
vstopu v prostor, kjer bo potekala skupščina.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri, v istem prostru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice. Pooblastilo mora biti pisno.
Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
uprava
Št. 368
Ob-29597
Na podlagi določil statuta trgovske družbe, Center Radeče, d.d., sklicuje uprava
družbe
5. skupščino
družbe Center Radeče, d.d.,
ki bo v torek, 11. 7. 2000 ob 11. uri, v
sejni sobi Hotela Jadran Radeče, Trg 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov, zapisnikar in notar.
2. Obravnava letnega poročila uprave za
leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem pooblaščenega revizorja.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
1999 v znesku 4,867.402,49 SIT ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizijo delniške družbe v poslovnem letu 2000 se po predlogu
nadzornega sveta imenuje Plus Revizija iz
Ljubljane.
5. Podaljšanje mandata članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta predstavnikom delničarjev podaljša
mandat od 22. 3. 2000 do 11. 7. 2000.
Skupščini se predlaga, da se enako podaljša tudi mandat članom nadzornega sveta
predstavnikom delavcev družbe.
6. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščine imenuje za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev:
1. Borisa Karlovška,
2. Danielo Dular,
3. Ireno Bregar.
Štiriletni mandat novoizvoljenih članov
nadzornega sveta nastopi z 11. 7. 2000.
Dva člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev določi svet delavcev in s tem
seznani skupščino.
Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Titova 8, Radeče, v
tajništvu, vsak delovni dan od 12. do 14.
ure, od dneva objave sklica do zasedanja
skupščine.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji sami ali
po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih
zastopnikih.
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje javno.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
11. 7. 2000 ob 12. uri v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja, v tem času se bodo delile
glasovnice.
Center Radeče, d.d.,
uprava
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Ob-29542
Uprava delniške družbe Hotel Lev, družba za hotelirstvo, gostinstvo in turizem, d.d.,
Ljubljana, Vošnjakova 1 (dalje v besedilu:
družba) vabi delničarje na
7. sejo skupščine
Hotel Lev, d.d., Ljubljana
Uprava sklicuje skupščino, ki bo v sredo, dne 12. 7. 2000 ob 9.30 na sedežu
družbe, Ljubljana, Vošnjakova 1, v prostorih
dvorane Tivoli v pritličju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janko Pučnik, za preštevalca
glasov se izvoli Maja Selan in Janez Kalan iz
firme R&R CO, za notarko se imenuje mag.
Nino Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družb za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1999 po
predlogu uprave in v soglasju z nadzornim
svetom.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1999.
Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček v letu
1999 v višini 6,573.605,81 SIT po predlogu uprave in v soglasju z nadzornim svetom
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2000 se imenuje revizijska družba, ki jo
je predlagal nadzorni svet.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu generalne direktorice, vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 30. 6.
2000 in pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine (do vključno 8. 7.
2000).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z vpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane.

V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel LEV, d.d., Ljubljana
generalna direktorica v funkciji
uprave družbe:
Zlata Vidmar, dipl. ek., inž. kem. tehn.
Ob-29406
Uprava družbe na podlagi določb 18.
člena 18 statuta delniške družbe CP Novo
Mesto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo
mesto, sklicuje
4. sejo skupščine delničarjev
Cestnega podjetja Novo Mesto, d.d.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
ki bo v četrtek, dne 13. 7. 2000 ob
14. uri v sejni dvorani Zavarovalnice Tilia,
Seidlova cesta 5 v Novem mestu in skupaj z
nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine.
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadranska
18.
– za preštevalca glasov se imenujeta:
Mateja Turk, CP Novo mesto, d.d. in
Erika Keber, CP Novo mesto, d.d.
– za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Marta Malič iz Novega mesta.
2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu skupščine v predloženem besedilu, ki postane sestavni del tega sklepa.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, mnenja nadzornega sveta in poročila revizorja, se sprejme predlagano letno
poročilo družbe za leto 1999.
4. Sklepanje o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in mnenja nadzornega sveta o delitvi
dobička, se ugotovljeni in nerazporejeni dobiček, revaloriziran na dan 31. 12. 1999 v
znesku 279,763.011 SIT razporedi, in sicer:
a) – čisti dobiček po revidiranem obračunu za leto 1999 v znesku 47,094.338
SIT ostane nerazporejen,
b) – za dividende delničarjem se razdeli
52,798.650 SIT (50 SIT bruto dividende na
delnico),
– za nagrade članom nadzornega sveta
se razdeli 2,100.000 SIT.
Za dividende delničarjem in nagrade članom nadzornega sveta se uporabi nerazporejeni revalorizirani dobiček iz leta 1996 v
znesku 671.920 SIT in dela čistega dobička iz leta 1997 v znesku 54,226.730 SIT.
c) – razlika čistega dobička iz leta 1997
v višini 42,006.589 SIT in čisti dobiček iz
leta 1998 v višini 135,763.434 SIT ostane
še nerazporejen.
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Glede na stanje lastnih delnic na dan
3. 7. 2000 se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša in ostane nerazporejen
Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so na dan 3. 7. 2000 vpisani v
Centralnem registru KDD, in sicer najkasneje v 90. dneh po zasedanju skupščine.
5. Sprejem plana razvoja družbe od leta
2000 do 2004.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in sklepa nadzornega sveta se sprejme predlagani plan razvoja družbe od leta
2000 do 2004.
6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter na podlagi mnenja
nadzornega sveta, se sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah statuta v predloženem besedilu, ki postane sestavni del tega
sklepa.
Sprejete spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni
register.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovni leti
2000 in 2001 imenuje družba Dinamic,
d.o.o., Revizijska družba, Ljubljanska 26,
8000 Novo mesto.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in besedilo predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CP Novo mesto
d.d., Novo mesto, Ljubljanska 47, vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času od
dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 3. 7. 2000
vpisani v Centralnem registru KDD oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom
zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bodo ob sklicu prisotni delničarji, ki zastopajo vsaj 15%
glasovalnih delnic. Če skupščina ob času
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne, 13. 7.
2000 ob 15. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse udeležence seje skupščine prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Cestno podjetje Novo mesto, d.d.
direktor
Franc Gole, inž.
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Ob-29429
Na podlagi 12. in 18. člena statuta delniške družbe sklicuje uprava Prešernove
družbe d.d., podjetja, za založništvo, distribucijo, trgovino, zastopstvo in posredovanje, Ljubljana.
4. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 12. julija 2000, ob 10. uri,
v Rdečem salonu Grand hotela Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje predlog uprave glede sestave delovnih teles skupščine: delovnega predsedstva in preštevalk glasov. Za sestavo notarskega zapisnika poteka in sklepov
skupščine delničarjev se določi notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
3. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1999 po predlogu uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta in poročila pooblaščenega revizorja.
4. Delitev dobička za leto 1999
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se dobiček leta 1999 v višini 32,655.491,45 SIT
nameni za:
– kritje izgube iz leta 1998 v višini
14,731.626,34 SIT;
– za oblikovanje sklada lastnih delnic za
namene iz 240 člena ZGD v višini
9,000.000 SIT in
– za rezerve v višini 8,923.865,11 SIT.
5. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se z izdajo novih delnic poveča za
19,000.000 SIT, in sicer iz 71,000.000
SIT na 90,000.000 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 19.000
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.
Prodajna cena ene nove delnice je
1.350 SIT.
Obstoječi delničarji družbe imajo izključno pravico do nakupa novih delnic, in sicer
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe na dan skupščine.
Delničarji morajo nove delnice vplačati v
roku 15 dni od sprejetja tega sklepa na
skupščini družbe, tj. do 27. 7. 2000. Vplačilo novih delnic se izvrši na račun družbe
št. 50100-603-56533.
V primeru, da do 27. 7. 2000 niso vplačane vse nove delnice, lahko delničarji družbe izvršijo nakup preostalih delnic v naknadnem roku, in sicer do 1. 8. 2000 ne
glede na zastopanost v osnovnem kapitalu
družbe. Šteje se, da je delnice v prej navedenem naknadnem roku od vključno 28. 7.
2000 do 1. 8. 2000 pridobil in vplačal tisti
delničar, ki je časovno preje izvršil vplačilo
novih delnic, vse do napolnitve kvote še
nevplačanega razpisanega kapitala.
V primeru, da pride s strani delničarjev
do preplačila razpisanega kapitala, tj. vplačila, ki presega 25,650.000 SIT, se vplačani kapital vrne delničarjem, skladno z vrstnim redom vplačil, do 4. 8. 2000.
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V primeru, da nove delnice ne bodo vplačane v celoti do 1. 8. 2000, se povečanje
osnovnega kapitala družbe ne izvrši. V tem
primeru se že izvršena vplačila za nakup
novih delnic delničarjem vrnejo do 4. 8.
2000.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic v višini 9,000.000 SIT.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2000
se imenuje revizijsko družbo Constantia
MT&D d.o.o.
8. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko
delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu
družbe v tajništvu uprave s tem, da se ustrezno izkažejo.
Delničarji lahko skladno z zakonom predlagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
vendar morajo to storiti najkasneje v desetih
dneh po sklicu skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak udeleženec mora svojo udeležbo na
skupščini najaviti upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v konkretnem primeru ne določata drugače.
Prešernova družba d.d.
uprava
Ob-29431
Na podlagi statuta delniške družbe Resevna, Trgovina in storitve, d. d., Mestni
trg 3, 3230 Šentjur sklicujemo
3. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 12. julija 2000 ob 10. uri na
sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Nikolaj Peter Gorinšek, za preštevalca glasov pa Rozalija Koklič in Anita
Špes. Na seji bo prisoten vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila in potrditev računovodskih izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme revidirano letno poročilo za
leto 1999, vključno z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim poročilom.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube poslovnega leta
1999.
Predlog sklepa: izguba družbe v poslovnem letu 1999 v višini 57,706.492,15 SIT
se pokrije iz sredstev rezerv v znesku
28,853.246
SIT
in
v
znesku
28,853.246,15 SIT iz revalorizacijskega
popravka rezerv.

4. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi dobička poslovnega leta
1994 in 1995.
Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček v letu
1994 v znesku 1,780.680,40 SIT in 1995
v višini 10,741.291 SIT se razporedi v rezerve družbe.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2000 se imenuje družba
Abeceda d.o.o., Celje.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: v statutu družbe Resevna d.d. Šentjur, sprejetem dne 4. 10. 1996
se na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme predlagane spremembe statuta tč.
7.1, tč. 7.2, tč. 7.3 in tč. 7.8, ki odslej
glasijo:
7.1 Nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.
7.2 1 član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet
delavcev.
7.3 2 člana nadzornega sveta imenuje
skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.
7.8 odločitve nadzornega sveta se sprejemajo z navadno večino.
7. Razrešitev sedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih.
Predlog sklepa: zaradi spremembe statuta se razrešijo sedanji člani nadzornega
sveta in za nova člana nadzornega sveta
družbe imenujeta Radovan Štajnpihler in
Žarko Frančeškin ter s sklepom sveta delavcev imenovani predstavnik.
Gradivo za skupščino je zainteresiranim
delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščence prosimo, da k prijavi predložijo tudi pravilno izpolnjena pisna pooblastila.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure
pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 11. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe pisno utemeljen nasprotni predlog k posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in
nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v desetih dneh po
objavi sklica skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v časopisu Delo.
Resevna,
Trgovina in storitve, d. d.
uprava
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Št. 007111
Ob-29438
Uprava družbe Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Dunajska 50, Ljubljana vabi
delničarje na
5. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana,
ki bo 25. julija 2000 ob 10. uri v predavalnici Amfiteater, Fakultete za družbene vede, Kardeljeva 5, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Leonardo F. Peklar; za preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Logar
in Matjaž Košir.
3. Sprejem letnega poročila uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1999
z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 1999 skupaj z revizorskim mnenjem.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1999
in delitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček
družbe za poslovno leto 1999 v znesku
219,175.627,93 SIT ostaja nerazporejen.
Dividende za leto 1999 bo družba delničarjem izplačala iz nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1998, ki na dan 31.12.1999
znaša 1.860,190.106,38 SIT.
Dividende za leto 1999 bo družba delničarjem izplačala v znesku 834,520.400
SIT, kar znaša bruto 400 SIT na delnico.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer upravičencem po stanju
vpisov v centralnem registru pri KDD na dan
28. julija 2000, na način, določen s sklepom uprave družbe.
5. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z novoimenovano članico nadzornega sveta – predstavnico zaposlenih v družbi
Petrol, d.d., Ljubljana.
Skupščina se seznani z imenovanjem
Bojane Pečko kot predstavnice zaposlenih
v družbi Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana, namesto Andreja Gerjeviča,
dosedanjega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih v družbi Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za poslovno leto 2000 za
revidiranje poslovnih izkazov imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers,
d.d., iz Ljubljane.
Na podlagi 292. člena ZGD bo 5. zasedanju skupščine delničarjev delniške družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, prisostvoval notar Vojko Pintar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
dnem zasedanja skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri
KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na
skupščini delničarjev v informacijski pisarni
na sedežu družbe osebno ali prek pooblaščenca .
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe od 12. junija 2000, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 13. ure, kjer
bodo prejeli tudi potrdila o lastništvu delnic.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih.V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Janez Lotrič
Ob-29489
Na podlagi točke 8.44 statuta delniške
družbe Iskra Stikala, industrija nizkonapetostne stikalne tehnike, d.d., Kranj, Savska
loka 4 sklicujem
5. skupščino
družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj,
ki bo v petek, 12. 7. 2000, ob 13. uri
nad Restavracijo Iskra, v Kranju, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo za leto 1999.
3. Odločanje o pokrivanju izgube.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedujočega skupščine se imenuje Ivan Pivk, za
njegovega namestnika pa Marko Jenko.
Za preštevalca glasov se imenujeta Franci Mubi in Marko Stare, za namestnico pa
Alenka Čebašek.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 1999.
K 3. točki dnevnega reda: izguba poslovnega
leta
1999
v
znesku
68,478.085,08 SIT se pokrije deloma iz
rezerv, deloma pa iz revalorizacije rezerv.
K 4. točki dnevnega reda: za revizijo
poslovanja delniške družbe Iskra Stikala,
d.d., Kranj za poslovno leto 2000 in za revizijo povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, d.o.o Ljubljana.

Št.
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Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasuje se z glasovnicami.
Predlog sklepa pod točko 4 dnevnega
reda je podal nadzorni svet družbe, predloge preostalih sklepov pa uprava; o predlogih pod točkama 2 in 3 je nadzorni svet
družbe dal pozitivno mnenje.
Delničarji lahko svoje obrazložene nasprotne predloge sklepov posredujejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine evidentirani v
delniški knjigi, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Ob organiziranem zbiranju
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
po zakonu o prevzemih.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred začetkom seje.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo zasedanje istega dne dve uri po prvem sklicu, v
istem prostoru z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Stikala, d.d., Kranj
uprava
Aleksander Sašo Zupan
Št. 27
Ob-29535
Na podlagi določil 7.34 in 7.35 točke
statuta delniške družbe NIKO, kovinarsko
podjetje, d.d. Železniki in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
4. sejo skupščine
delniške družbe NIKO, kovinarsko
podjetje, d.d., Železniki
ki bo v četrtek, 13. julija 2000 ob 12. uri
na sedežu družbe v Železnikih, Otoki 16,
4228 Železniki
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gorjup ter Barbara Stanonik iz NIKO, d.d. Železniki in Mateja Stanič-Rudolf iz družbe RR
& CO d.o.o. Koper kot preštevalki glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
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skupščina sprejme revidirano letno poročilo
o poslovanju družbe za leto 1999 v predloženem besedilu. Sestavni del poročila je
tudi pozitivno mnenje revizorja.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1997 in dobička iz
leta 1999.
Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep, da se del nerazporejenega dobička iz leta 1997 v znesku
30,171.562 SIT razporedi za:
– izplačilo dividend 26,906.250 SIT bruto,
– izplačilo nagrade upravi 1,345.312
SIT bruto,
– izplačilo nagrade nadzornemu svetu
1,920.000 SIT bruto.
Dividenda na delnico znaša 750,00 SIT
bruto.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so v delniški knjigi vpisani na dan 31. julija
2000.
Izplačilo dividend bo izvršeno do
31. oktobra 2000. Zneski izplačil dividend
in nagrad se za čas od sklepa skupščine do
izplačila ne revalorizirajo.
Predlog sklepa 3.2: na predlog uprave
in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se v skladu z določilom 228. člena
ZGD sprejme sklep, da se 50% čistega dobička iz leta 1999 v znesku 48,228.109,90
SIT razporedi v rezerve. Preostali del čistega dobička v višini 50% v znesku
48,228.109,91 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000 in 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2000 in 2001 imenuje revizijska hiša IN
Revizija, d.o.o. Ljubljana, Linhartova 1.
5. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
določene v predlogu sklepov št. 5.1 do
5.14.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so do
dneva skupščine evidentirani v delniški knjigi družbe in ki se pisno prijavijo osebno ali s
priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine upravi – direktorici
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30 z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in s predlaganimi spremembami statuta
družbe je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Otoki 16, 4228 Železniki, v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan med
10. in 12. uro od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
NIKO d.d., Železniki
uprava – direktorica
Valentina Nastran, univ. dipl. ekon.
Ob-29432
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 2. 6. 2000 objavlja Uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
nasprotne predloge
za 3. skupščino Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana,
ki bo 27. 6. 2000.
3. točka: sprejem letnega poročila Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za leto
1999 in predlog delitve dobička za leto
1999
Nasprotni predlog sklepa:
1. Na podlagi mnenja nadzornega sveta
sprejme skupščina letno poročilo in poročilo o revidiranju poslovanja Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana za leto 1999.
2. Skupščina banke sprejme mnenje
pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana o revidiranju poslovanja za leto 1999.
3. Na predlog delničarja Republike Slovenije se dobiček Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, po davkih za poslovno leto
1999 v višini 4.165,489.563,24 tolarjev
razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend rednim delničarjem banke 1.499,999.434,83 tolarjev, kar
znaša 217,23 tolarjev na delnico
– del
dobička
v
višini
2.665,490.128,41 tolarjev ostane nerazporejen.
Dividenda se v nominalnem znesku izplača v dveh enakih obrokih, in sicer v mesecu juliju in oktobru 2000.
11. točka: poročilo o delu nadzornega
sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
Nasprotni predlog sklepa:
Za vsako točko predlaganega sklepa se
glasuje ločeno.
1. Skupščina sprejme poročilo o delu
nadzornega sveta.
2. Nadomestilo za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta se določi v
naslednjih zneskih:
– za predsednika 75.000 tolarjev,
– za namestnika predsednika 64.000 tolarjev,
– za člane 52.000 tolarjev.
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
uprava

Ob-29488
V skladu z določili 288. člena zakona o
gospodarskih družbah sporoča uprava banke naslednje
nasprotne predloge
delničarja – Vlade Republike Slovenije
k predlogom sklepov za glasovanje na
5. seji skupščine Nove KBM d.d.,
ki bo dne 27. 6. 2000.
Vlada RS je na svoji seji dne 1. 6. 2000
sklenila, da kot delničar banke predlaga nasprotne predloge k sklepom uprave banke
za 5. sejo skupščine Nove KBM d.d., sklicane za dan 27. 6. 2000 in predlaga, da jih
uprava banke objavi na enak način, kot je
bil objavljen sklic skupščine.
3. točka: Predlog delitve dobička za leto
1999
Predlog sklepa:
Na podlagi predloga uprave banke in
mnenja nadzornega sveta se čisti dobiček
za leto 1999 v višini 2.344.997 tisoč SIT
deli:
– za rezerve banke 1,700.000 tisoč SIT,
– za nagrade
235.000 tisoč SIT,
– za obveznosti po
pogodbah
41.200 tisoč SIT,
– za nadzorni svet 14.000 tisoč SIT,
– za zaposlene v
banki
179.800 tisoč SIT,
– nerazporejeno
409.997 tisoč SIT.
Vlada Republike Slovenije podaja naslednji nasprotni predlog:
Na podlagi predloga uprave banke in
mnenja nadzornega sveta se čisti dobiček
za leto 1999 v višini 2.344.997 tisoč SIT
deli:
– za izplačilo dividend delničarjem
778.400 tisoč SIT, kar predstavlja dividendo v višini 278 SIT na delnico.
– za rezerve banke 1.566.597 tisoč SIT
Dividenda se v nominalnem znesku izplača, in sicer v dveh enakih obrokih, v
mesecu juliju in oktobru 2000.
Obrazložitev: delničar RS predlaga, da
se del dobičkaza leto 1999 (ca. 1/3) nameni za delitev dividend, preostali del pa se
nameni za rezerve, ki glede na višino zneska še vedno zagotavljajo zadosten koeficient kapitalske ustreznosti.
Dobiček v letu 1999 je po obdavčitvi
skoraj enak dobičku iz leta 1998, zato delničar predlaga, da je dividenda enaka višini
dividende, kot jo je uprava banke predlagala skupščini za delitev dobička iz leta 1998.
4. točka: Predlog imenovanja pooblaščenega revizorja Nove KBM d.d. za leto
2000.
Predlog sklepa: skupščina banke na
predlog nadzornega sveta banke za pooblaščenega revizorja Nove KBM d.d. za leto
2000 imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers.
Vlada Republike Slovenije podaja naslednji nasprotni predlog:
Na predlog delničarja Republike Slovenije skupščina banke za pooblaščenega revizorja Nove KBM d.d. za leto 2000 imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touch.
Obrazložitev: delničar RS je mnenja, da
je pooblaščeni revizor za leto 2000 revizijska družba, ki je bila revizor že preteklo
leto, tako da družbo pozna, iz pregleda vseh
kriterijev za izbor revizorja pa izhaja, da iz-
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polnjuje vse pogoje za izbor, tudi glede cene storitve.
7. točka: Predlog sprememb in dopolnitev statuta Nove KBM d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejema spremembe in dopolnitve statuta Nove KBM d.d. v besedilu, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet banke.
Vlada Republike Slovenije podaja naslednji nasprotni predlog:
Skupščina banke sprejme spremembe
in dopolnitve statuta Nove KBM d.d. le v
besedilu, ki pomeni uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo in določili veljavnega zakona o bančništvu, ne pa sprememb
in dopolnitev statuta, opredeljenih v 3. in 4.
členu predloga sprememb in dopolnitev
statuta.
Obrazložitev: delničar Republike Slovenije nasprotuje predlaganim dikcijam spremenjenih členov statuta v delu, ki omogoča
povečevanje odobrenega kapitala in izdajo
hibridnih vrednostnih papirjev.
9. točka: Poročilo o poteku privatizacije
Nove KBM d.d. z elementi izvedbenega načrta privatizacije
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme poročilo o poteku privatizacije Nove
KBM d.d. z elementi izvedbenega načrta
privatizacije.
Vlada Republike Slovenije podaja naslednji nasprotni predlog:
Skupščina banke sprejme poročilo o poteku privatizacije Nove KBM d.d. z elementi
izvedbenega načrta privatizacije, ki pa ne
upoštevajo morebitnih posledic združitve
Nove KBM d.d. in SKB banke d.d. glede na
podpisan Dogovor o nameri združitve SKB
banke d.d. in Nove KBM d.d. in na izvajanje
postopka “due diligence“ za namen združitve.
Obrazložitev: vsebina poročila, ki je
predložena skupščini v sprejem ne vsebuje
podatkov glede posledic morebitne združitve Nove KBM d.d. z SKB banko d.d., kar
po svoji vsebini pomeni obliko delne privatizacije banke.
Uprava Nove KBM d.d.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-5/00-6
Ob-29590
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
na podlagi priglasitve koncentracije dne 5.
6. 2000 izdal odločbo, v kateri je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija podjetij Sava, d.d.,
gumarska in kemična industrija, Škofjeloška c. 6, Kranj in Teol kemična industrija, d.d., Tovarniška ulica 48, 1000
Ljubljana, skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo opravila z nakupom
večinskega deleža delnic podjetja Teol,
d.d., s strani podjetja Sava, d.d.

Št.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga lepil na osnovi topil (raztopinskih topil),
ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi
in cilji koncentracije so v skladu z določili
veljavne zakonodaje in pravili konkurence,
zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju
skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-13/00-6
Ob-29591
Priglašena koncentracija (opr. št. zadeve 3071-13/00) gospodarskih družb Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana in Povrtnina,
trgovina, proizvodnja, storitve, d.d., Tržaška cesta 33, 2000 Maribor, ne nasprotuje določilom zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/
99) in je skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave
Št. 16/2000
Ob-29600
Na podlagi zakona o geodetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00), ter v skladu
s spremembami in dopolnitvami statuta Inženirske zbornice (sprejete na 5. redni seji
skupščine IZS z dne 31. 3. 2000, sklep št.
69) ter na podlagi sklepa št. 70 sprejetega
na 5. redni seji skupščine Inženirske zbornice Slovenije z dne 31. 3. 2000, Inženirska zbornica Slovenije vse zainteresirane
univerzitetne diplomirane inženirje in diplomirane inženirje geodezije, ki na območju
Republike Slovenije opravljajo geodetsko
dejavnost ter vse zainteresirane gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki po določbah zakona o geodetski dejavnosti nastopajo kot geodetska podjetja
obvešča
– da je evidenčna služba IZS pričela
opravljati vsa administrativna in z njimi povezane organizacijsko tehnične zadeve, ki se
nanašajo na vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje imenika geodetov, imenika geodetskih podjetij in drugih evidenc, ki so v zvezi
s poslovanjem zbornice,
– da sta v skladu s 47. členom zakona o
geodetskih dejavnostih vzpostavljena imenik geodetov in imenik geodetskih podjetij
ter
– da je v skladu z določbami statusa IZS
vzpostavljena tudi evidenca članov zbornice
v katero se v skladu s statutom IZS vpisani
vsi inženirji, ki so vpisani v imenik geodetov.
Na podlagi navedenih ugotovitev o izpolnjenih pogojih pričetka opravljanja javnega
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pooblastila Inženirska zbornica Slovenije iz
1. točke 47. člena zakona o geodetski dejavnosti, Upravni odbor Inženirske zbornice
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Upravni
odbor IZS) zato
objavlja
– pričetek vpisovanja inženirjev, ki opravljajo geodetsko dejavnost, ki zajema geodetske meritve in opazovanja, kartiranje in
druga dela in postopke, ki so potrebni za
evidentiranje podatkov o nepremičninah in
prostoru ter
– pričetek vpisovanja gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki imajo v sodni register vpisano dejavnost geodetskega opazovanja, meritev in
kartiranja oziroma imajo takšno dejavnost
priglašeno pri pristojni davčni upravi, v imenik geodetskih podjetij.
V zvezi z navedenim pričetkom vpisovanja v evidenco članov zbornice in imenik
geodetov in imenik geodetskih podjetij,
Upravni odbor IZS vse zainteresirane univerzitetne diplomirane inženirje in diplomirane inženirje, ki na območju Republike Slovenije opravljajo geodetsko dejavnost in sicer geodetske meritve in opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopke, ki so
potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, za razmejevanje nepremičnin in za tehnične namene ter vse
zainteresirane gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki nastopajo kot geodetska podjetja
seznanja
– da se bo vpisovanje inženirjev geodetov v evidenco članov zbornice in imenik
geodetov, ter vpisovanje gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v imenik geodetskih podjetij pričelo
9.junija 2000,
– da se bo vpisovanje opravljalo na predlog, ki se ga bo vložilo osebno vsak dan od
ponedeljka do četrtka med 10. in 16. uro, v
pritličju zgradbe na Dunajski 104, Ljubljana
ali s priporočeno pošto,
– da se bo moral predlog za vpis vložiti
na predpisanem obrazcu, ki so navedeni v
nadaljevanju tega besedila: OBR:IZS-01/B,
02/B in 03/B,
– da bo vsa podrobnejša pojasnila v zvezi z vpisovanjem v evidenco članov zbornice, imenik geodetov in imenik geodetskih
podjetij dajala evidenčna služba IZS, tel.
061/568-47-11 ali 061/568-46-71,
– da se bo vpisovanje v evidenco članov
zbornice, v imenik geodetov in imenik geodetskih podjetij opravljalo na način, ki ga v
povezavi z določbami 47. člena zakona o
geodetski dejavnosti urejajo ustrezne določbe spremembe in dopolnitve statuta IZS,
h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 029-00/98-4 z
dne 18. 5. 2000 ter ob predložitvi dokazil,
navedenih v predpisanih obrazcih OBR IZS
01/B, 02/B in 03/B.
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Inženirska zbornica Slovenije
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Št. 16/2000

Ob-29602

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGOC) (Uradni list RS, št. 45/99), ter v skladu s
spremembami in dopolnitvami statuta Inženirske zbornice (sprejete na 5. redni seji
skupščine IZS z dne 31. 3. 2000, sklep št.
69) ter na podlagi soglasja, številka 02900/98-4 z dne 18. 5. 2000, Vlade Republike Slovenije k statutu Inženirske zbornice
Slovenije, Inženirska Zbornica Slovenije vse
zainteresirane inženirje in tehnike, ki na območju Republike Slovenije delajo na področju projektiranja v skladu z zakonom o
graditvi objektov
obvešča
– da je evidenčna služba IZS pričela
opravljati administrativne in z njimi povezane organizacijsko tehnične zadeve, ki se
nanašajo na vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje posebnega imenika odgovornih projektantov,
– da je v skladu s 4. členom zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov vzpostavljen posebni imenik odgovornih projektantov ter
– da je v skladu z določbami statuta IZS
vzpostavljena tudi evidenca članov zbornice
v katero se v skladu s statutom IZS vpisani
vsi posamezniki, ki so vpisani v posebni
imenik odgovornih projektantov,
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– rok za vpisovanje je tri mesece.
Na podlagi navedenih ugotovitev o izpolnjenih pogojih pričetka opravljanja javnega pooblastila Inženirske zbornice Slovenije iz 4. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o graditvi objektov,
Upravni odbor Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor
IZS) zato
objavlja
– pričetek vpisovanja inženirjev in tehnikov, ki delajo na področju projektiranja v
skladu z zakonom o graditvi objektov,
– vpisovanje v posebni imenik odgovornih projektantov je časovno omejen in bo
trajal do 9. septembra 2000.
V zvezi z navedenim pričetkom vpisovanja v evidenco članov zbornice in posebni
imenik odgovornih projektantov, Upravni odbor IZS vse zainteresirane inženirje in tehnike, ki na območju Republike Slovenije delajo na področju projektiranje v skladu z zakonom o graditvi objektov
seznanja
– da se bo pričelo vpisovanje v evidenco
članov zbornice za inženirje in tehnike v posebni imenik odgovornih projektantov v petek, 9. junija 2000,

– da se bo vpisovanje opravljalo na predlog, ki se ga bo vložilo osebno vsak dan od
ponedeljka do četrtka med 10. in 16. uro,
pri pristojni evidenčni službi IZS v pritličju,
Dunajska 104, Ljubljana ali s priporočeno
pošto,
– da se bo moral predlog za vpis vložiti
na predpisanem obrazcu, ki so navedeni v
nadaljevanju tega besedila: OBR:IZS-09 in
10 in priložiti “overjena dokazila”,
– da bo vsa podrobnejša pojasnila v zvezi z vpisovanjem v evidenco članov zbornice, posebni imenik odgovornih projektantov dajala evidenčna služba IZS, tel.
061/568-47-11 ali 061/568-46-71,
– da je vpisovanje v posebni imenik odgovornih projektantov časovno omejen, ter
da bo Inženiska zbornica Slovenije sprejemala vloge do 9. septembra 2000,
– da se bo vpisovanje v evidenco članov zbornice in v posebni imenik odgovornih projektantov opravljalo na način, ki ga v
povezavi z določbami 4. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov, urejajo ustrezne določbe
spremembe in dopolnitve statuta IZS, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike
Slovenije s sklepom št. 029-00/98-4 z dne
18. 5. 2000 ter ob predložitvi dokazil, navedenih v predpisanih obrazcih OBR IZS
09 in 10.
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Inženirska zbornica Slovenije
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Št. 354-2/97
Ob-29540
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
telefaks 061/178-55-79.
2. Predmet javne dražbe:
(a) odprodaja zemljišč ob Blaguškem
jezeru.
(b) Kraj: Blaguško jezero.
(c) Vrsta nepremičnine: nezazidana
stavbna in kmetijska zemljišča vse k.o. Blaguš:
– parc. št. 387/1 v izmeri 4.525 m2,
– parc. št. 387/2 v izmeri 900 m2,
– parc. št. 388/1 v izmeri 8.320 m2,
– parc. št. 419/3 v izmeri 582 m2,
– parc. št. 422/1 v izmeri 2.469 m2,
– parc. št. 422/3 v izmeri 2.073 m2,
– parc. št. 422/4 v izmeri 135 m2,
– parc. št. 423/3 v izmeri 4.045 m2,
– parc. št. 423/4 v izmeri 707 m2,
– parc. št. 425/1 v izmeri 2.697 m2,
– parc. št. 425/6 v izmeri 810 m2.
(d) Nepremičnine se prodajajo v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.
3. Izklicna cena: 9,903.000 SIT.
4. Javna dražba se bo opravila ustno.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dni po opravljeni javni dražbi.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih
dni od podpisa pogodbe na ŽR št. 50100630-10014 18 15202 sklic na številko
7200021 00132000.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št. 50100-630-10014, 18
15202 sklic na številko 7200021
00132000.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo kavcija vrne v
roku petnajst dni brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je prost na kraju
samem.
9. Zahteve, ki jih morajo dražitelji izpolnjevati: pred začetkom dražbe morajo dražitelji predložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
10. Datum, čas in kraj javne dražbe: 27.
6. 2000 ob 9. uri v sejni sobi na naslovu:
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Vlada Republike Slovenije
servis skupnih služb vlade
Št. 36103-0001/00
Ob-29323
Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica,
na podlagi 214., 215., 216.,217., 218.,
219., in 220. sklepa 15. seje Občinskega
sveta občine Žirovnica z dne 16. 3. 2000
objavlja
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javno dražbo
za prodajo dela poslovne stavbe
»Breznica 1« z zbiranjem pisnih
ponudb
1. Predmet javne dražbe in izklicna cena.
Predmet javne dražbe je prodaja dela
poslovne stavbe na naslovu Breznica 1,
4274 Žirovnica, ki leži na zemljišču s parc.
št. 137/3, 137/1, 137/2 in 136/1, vse
k.o. Zabreznica.
Lastnik predmetne nepremičnine je Občina Žirovnica.
Za javno dražbo je predvidena prodaja
obstoječih prostorov po enotah, kot sledi:
Izklicna cena
Zap.št. Oznaka prostora
po načrtu
preureditve

Lega
prostora v
objektu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pritličje
pritličje
pritličje
nadstropje
nadstropje
nadstropje
nadstropje

1
2
3
4
5
6
7

Ponudnik lahko predlaga odkup največ
dveh enot, ki se v tem primeru upoštevata
kot ena enota. Kot ponujena cena se upošteva povprečna cena obeh enot, če enoti
mejita med seboj.
V izklicni ceni je zajeta souporaba skupnih prostorov in naprav ter funkcionalnega
zemljišča.
2. Postopek in pogoji za izbor najugodnejšega dražitelja.
V postopku javne dražbe dela predmetne nepremičnine lahko sodelujejo pravne
osebe registrirane v Sloveniji in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki
so državljani Republike Slovenije, ki so imetniki razpisne dokumentacije, pod pogojem,
da :
– se ukvarjajo z mirno in ekološko čisto
dejavnostjo,
– za opravljanje svoje dejavnosti ne potrebujejo zunanjih skladišč,
– zaposlujejo prebivalce Občine Žirovnica,
– imajo plačane vse zapadle davke in
prispevke,
– soglašajo s predvideno adaptacijo
zgradbe in soinvestitorstvom po pogojih iz
razpisne dokumentacije.
Ponudba naj vsebuje:
A) krovno izjavo,
B) predstavitev ponudnika – naziv in polni naslov ponudnika,
C) ponudba: ponudba mora biti dana za
odkup neadaptiranega prostora z navedbo
namembnosti adaptiranega prostora,
D) dokazila o usposobljenosti,
E) dokazila o sposobnosti,
F) »navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji« s podpisano in
žigosano izjavo o strinjanju ,
G) pisno izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem predmetne poslovne stavbe
in da pristaja na nadaljnje sofinanciranje,
H) izpolnjen in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe,

Koristna
površina
(m2)

194
177
77
194
193
55
130

SIT/m2

70.800
70.800
70.800
70.800
70.800
70.800
70.800

v SIT

13,735.200
12,531.600
5,451.600
13,735.200
13,664.400
3,894.000
9,204.000

I) izpolnjen in podpisan vzorec soinvestitorske predpogodbe.
3. Razpisna dokumentacija: dokazila, ki
jih mora vsebovati ponudba, načrt prostorov javne dražbe in navodila dražiteljem za
izdelavo ponudbe, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki jo je proti
plačilu 7.000 SIT možno pridobiti na naslovu Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, do dne 26. 6. 2000.
Znesek je potrebno virmansko nakazati
na žiro račun Občina Žirovnica, št. 51530630-50293, sklic na št. 36103-0001/00.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti kopijo virmanskega naloga, kot dokazilo o vplačilu navedenega zneska.
4. Predložitev ponudb: zainteresirani ponudniki oziroma dražitelji morajo svoje pisne ponudbe oddati v zaprti ovojnici do 28.
6. 2000 do 11. ure, na naslov Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom »Ne odpiraj – Ponudba za odkup
dela nepremičnine »Breznica 1«. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
5. Varščina: ponudniki morajo pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na
žiro račun Občine Žirovnica, št. 51530630-50293, sklic na št. 36103-0001/00.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini ponudnik ne
more sodelovati na javni dražbi.
Predstavniki ponudnika se morajo pred
začetkom odpiranja ponudb izkazati z overjenim pooblastilom.
Varščina bo najugodnejšemu ponudniku
oziroma dražitelju vračunana v prodajno ceno, ostalim pa bo brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po opravljeni javni dražbi.
6. Javno odpiranje ponudb: odpiranje
ponudb bo javno in sicer dne 28. 6. 2000,
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ob 12. uri v Čopovi hiši, Žirovnica 14, 4274
Žirovnica.
7. Izbor najugodnejših dražiteljev: kriterij
je najvišja ponujena cena.
Kolikor bo za isto enoto več ponudnikov
ponudilo isto ceno, bosta kot dodatni kriterij upoštevana večje število zaposlenih iz
Občine Žirovnica pri posameznem ponudniku in nato večje število zaposlenih pri posameznem ponudniku.
8. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora plačati prvo polovico kupnine v roku
enega meseca, drugo polovico pa v roku
dveh mesecev po podpisu pogodbe.
9. Sklenitev pogodbe: najugodnejši ponudnik oziroma dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni po uspešno
zaključeni javni dražbi. Če izbrani ponudnik
pogodbe v tem času ne sklene izgubi pravico do vračila varščine. Varščina se zadrži in
pogodba razveljavi, če v roku dveh mesecev po podpisu pogodbe izbrani ponudnik
ne poravna celotne kupnine, že plačana
kupnina pa se ponudnikom vrne brez obresti.
10. Davek na promet z nepremičninami:
davek na promet z nepremičninami ter vse
druge dajatve in stroške, ki so povezani s
prenosom lastništva, plača kupec.
11. Ostali pogoji: nepremičnina je potrebna preureditve predvsem v smislu različne namembnosti prostorov za dejavnosti
posameznih ponudnikov. Najugodnejši ponudnik oziroma dražitelj se mora kot soinvestitor vključiti v rekonstrukcijo kupljenih prostorov in celotnega objekta Breznica 1 in v
ta namen skleniti z Občino Žirovnica, kot
investitorjem, soinvestitorsko pogodbo.
12. Informacije: vse informacije glede
javne dražbe dobite na Občini Žirovnica,
Breznica 3, Žirovnica, ali po telefonu
064/801-459, pri Mariji Lužnik, u.d.i.g.
Ogled nepremičnine po predhodnem
dogovoru.
Občina Žirovnica

Ob-29423
Občina Šmartno ob Paki objavlja po sklepu občinskega sveta z dne 14. 2. 2000
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je idealni delež 2/3
nepremičnin parc. št. 287/2 - stanovanjska
stavba, dvorišče, gospodarsko poslopje v
izmeri 205 m2 pripisane pri vl. št. 333 k.o.
Paška vas.
Nepremičnina leži v Šmartnem ob Paki,
Slatine 25, objekt je bil zgrajen v letih 1948
do 1952.
Izklicna cena je 3,000.000 SIT, dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek
50.000 SIT.
Javna dražba bo 24. 6. ob 9. uri v prostorih prodajalca Občina Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki št. 72.
Način prodaje: nepremičnine so naprodaj po načelu “videno - kupljeno“.
II. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
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državljani Republike Slovenije in predložijo
dokazilo o plačilu varščine.
Dražba bo ustna.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
in jo nakazati na ŽR št. 52800-630-10173
z navedbo “plačilo varščine za javno dražbo“.
Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom; pooblaščenec pravne osebe še s
pooblastilom, fizične osebe pa z osebnim
dokumentom.
Z vplačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru
odstopa ponudnika od javne dražbe že vplačana varščina zapade v korist prodajalca.
Plačana varščina bo kupcu všteta v kupnino; dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh po končani
javni dražbi brez obresti.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
prodajalcu predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da je poravnal vse davke in prispevke ter zapadle obveznosti svojih upnikov.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 8 dneh po javni dražbi in
plačati celotno kupnino na ŽR prodajalca
št. 52800-630-10173 v 15 dneh po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je dražitelj
od nakupa odstopil, varščina pa ostane prodajalcu.
V primeru, da ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne
kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo zadržal prodajalec.
Plačilo davka na promet nepremičnin,
stroški objave, notarski stroški, stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v posest po plačilu celotne kupnine.
Podrobnejše informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na Občini Šmartno ob
Paki, tel. 03/885-017, ogled je možen po
predhodni telefonski najavi.
Občina Šmartno ob Paki
Ob-29628
Likvidacijski upravitelj družbe Eura, Trgovina in trženje, d.o.o. – v likvidaciji, na
podlagi 381. člena ZGD in v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr.
št. Srg 2000/03962 z dne 11. 5. 2000
objavlja

izvodu. Prijavi morajo biti priložene vse listine, ki dokazujejo višino in obstoj terjatve.
4. Dolžnike se poziva, da takoj poravnajo svoje obveznosti, ki jih imajo do družbe
Eura, Trgovina in trženje, d.o.o. – v likvidaciji.
Eura, d.o.o. – v likvidaciji
Albin Aljančič
likvidacijski upravitelj

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Bosch d.o.o., Tacenska 12, Ljubljana-Šentvid, štampiljko z napisom bosch d.o.o. Tacenska 12, 1210 Ljubljana - Šentvid , označena s št.
1. gnf-27341

Priglasitveni list
Brus Janez, Japljeva 5, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0499/94, izdan dne 1. 8.
1994. gni-26988
Flego Tadej s.p., Zlatičeva 1, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št. 17/II32012/96 - original, izdan dne 17. 5. 1996 - 9.
4. 1996 in 15. 9. 1998. gnf-26991
Hrovatin Leonida, Polževa ulica 19, Ajdovščina, obrtno dovoljenje, št. 50176/1630/0111/1998, izdano dne 24. 6. 1998 pri OZS.
gnt-27302
Lah Peček Duša, Ulica talcev 10, Mokronog,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0267/94.
gns-27303
Lampe Joško, Višnje 4, Col, odločbo o obrtnem
dovoljenju,
št.
005699/0421/0011/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gne-26967
Majerle Tatjana, Deskova vas 18/a, Stari trg
ob Kolpi, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015543/0456/00-15/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnc-27169
Slemc Jože, Malija 55, Izola - Isola, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št. 016024/0555/0023/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnv-27025

poziv upnikom

Potne listine
1. Z dnem 30. 5. 2000 je začet postopek redne (prostovoljne) likvidacije nad
družbo Eura, Trgovina in trženje, d.o.o. – v
likvidaciji, Cesta 27. aprila 47, 1000 Ljubljana.
2. Kot likvidacijski upravitelj je imenovan
dosedanji direktor Albin Aljančič, Sp. Pirniče 24g, 1215 Medvode.
3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da pripravijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov: Eura, Trgovina in trženje, d.o.o. – v likvidaciji, Cesta 27. aprila
47, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva, ko je bil ta oglas objavljen v Uradnem
listu RS. Prijave je potrebno vložiti v enem

Adrović Ragip, Groharjeva ul. 2, Kamnik, potni list, št. AA 248530, izdala UE Kamnik.
gny-27397
Bellotti Aleš, Prešernova 39, Trzin, potni list,
št. BA 726847, izdala UE Domžale. gnk-27386
Bergant Gregor, Podljubelj 267, Tržič, potni
list, št. BA 676243, izdala UE Tržič. gnx-27277
Bolcar Matej, Spuhlja 99/c, Ptuj, potni list,
št. BA 729491, izdala UE Ptuj. gnp-27131
Božičević Stoja, Gradišče 14/c, Vrhnika, potni list, št. BA 141940, izdala UE Vrhnika.
gnx-27323
Brezovšek Gabrijel, Cesta zmage 12/b, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 130955, izdala
UE Zagorje. gns-27028

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Brezovšek Karmen, Cesta zmage 12/b, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 130962, izdala
UE Zagorje. gnt-27027
Brezovšek Nejc, Cesta zmage 12/b, Zagorje
ob Savi, potni list, št. BA 550948, izdala UE
Zagorje. gnv-27029
Bric Lovro, Kersnikova 8, Ljubljana, potni list,
št. BA 334437, izdala UE Ljubljana. gnj-27362
Buhaj Mark, Ribiški trg 9, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 224996, izdala UE Koper.
gnz-27146
Čepljak Janez, Aljaževa ulica 4, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. AA 324768, izdala UE
Vrhnika. gnc-27194
Dolinar Roman, Šentjošt 49, Horjul, potni list,
št. BA 638248, izdala UE Ljubljana. gnw-27224
Drešević Emin, Vojkova 6, Postojna, potni
list, št. AA 414382, izdala UE Postojna.
gnj-27012
Faganel Zdenka, Pod gozdom 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 456158, izdala UE Ljubljana.
gnk-27211
Florjanović Aleš, Vončinova ulica 2, Maribor,
potni list, št. BA 787860, izdala UE Maribor.
gne-27117
Germek Uroš, Vogelna ul. 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 814515, izdala UE Ljubljana.
gns-27403
Gojković Dragana, Cesta Kokrškega odreda
5, Kranj, potni list, št. AA 707319, izdala UE
Kranj. gnj-27337
Guzelj Denis, Sv. Duh 246, Škofja Loka, potni list, št. BA 254376, izdala UE Škofja Loka.
gnt-27127
Hašaj Jožef, Gora pri Komendi 1/b, Komenda, potni list, št. AA 248480, izdala UE Kamnik.
gnr-26979
Hašaj Parkize, Gora pri Komendi 1/b, Komenda, potni list, št. AA 147955, izdala UE Kamnik.
gnc-27069
Huč Tomaž, Gabrščkova ulica 103, Ljubljana, potni list, št. BA 522400, izdala UE Ljubljana. gnz-27371
Ivšek Mateja, Cesta 20. julija 2, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 532095, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnz-27296
Jakin Vanda, Kozana 118, Dobrovo v Brdih,
potni list, št. BA 302154, izdala UE Nova Gorica.
gns-27153
Janžič Klavdija, Cesta v Zgornji Log 79, Ljubljana, potni list, št. BA 988810, izdala UE Ljubljana. gnm-27034
Janžič Tomislav, Cesta v Zgornji Log 79, Ljubljana, potni list, št. AA 5933, izdala UE Ljubljana. gnl-27035
Kenjar Bajro, Beograjska 9, Maribor, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 48/2000.
gnn-27133
Kepe Andrej, Kolodvorska 19, Lendava - Lendva, potni list, št. BA 500282, izdala UE Lendava. gnp-27006
Kezunović Matjaž, Ulica Ivana Regenta 20,
Piran - Pirano, potni list, št. AA 510930, izdala
UE Piran. gnf-27041
Klobas Eneja, Partizanska cesta 30, Sežana,
potni list, št. BA 539170, izdala UE Sežana.
gny-27147
Kodermac Mateja, Solkan, Med ogradami 1,
Nova Gorica, potni list, št. BA 463114, izdala UE
Nova Gorica. gny-27126
Kolar Grega, Sp. Kras 11, Prevalje, potni list,
št. BA 469891, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnv-27229
Koren Dejan, Bratonci 161, Beltinci, potni
list, št. BA 779960, izdala UE Murska Sobota.
gnr-27104
Košenina Joško, Praprotnikova ulica 1, Maribor, potni list, št. BA 78198, izdala UE Maribor.
gng-27115
Koveš Stojan, Spodnja Polskava 243, Pragersko, potni list, št. AA 498044, izdala UE Pesnica. gnd-27168
Kuronja Renata, Gubčeva 1, Maribor, potni
list, št. BA 28267, izdala UE Maribor. gnk-27236

Lamot Zlatko, Tyrševa 26, Maribor, potni list,
št. AA 732606, izdala UE Maribor. gnz-27021
Legat Tanja, Levstikova 18, Bled, potni list,
št. AA 577203, izdala UE Radovljica. gns-27228
Lemut Franc, Struževo 77, Kranj, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 48/2000.
gnw-27299
Liponik Janez, Markovci 23/a, Markovci, potni list, št. AA 263250, izdala UE Ptuj.
gnq-27030
Macanović Hasnija, Prušnikova 68, Ljubljana, potni list, št. AA 461071, izdala UE Ljubljana. gnm-27388
Macanović Mersiha, Prušnikova 68, Ljubljana, potni list, št. BA 799071, izdala UE Ljubljana. gnh-27389
Macanović Ramo, Prušnikova 68, Ljubljana,
potni list, št. AA 461072, izdala UE Ljubljana.
gnn-27387
Maček Janez, Trojarjeva ulica 12, Kranj, potni list, št. AA 219659, izdala UE Kranj.
gny-27297
Majcen Rok, Tomšičeva 49, Slovenj Gradec,
potni list, št. BA 606024, izdala UE Slovenj Gradec. gnm-27134
Majstorović Dejan, Clevelandska ul. 25, Ljubljana, potni list, št. BA 772420, izdala UE Ljubljana. gnx-27248
Markežič Peter, Pregara 20/a, Gračišče, potni list, št. BA 652951, izdala UE Koper. gni-27038
Medič Tomaž, Na Logu 11, Tržič, potni list,
št. BA 394600, izdala UE Tržič. gnv-27150
Mehić Mina, Medlog 23, Celje, potni list, št.
BA 878206, izdala UE Celje. gnd-27018
Menart Tomaž, Zvirče 5/c, Tržič, potni list,
št. BA 527867, izdala UE Tržič. gnf-27216
Mencej Damjan, Dolenjska cesta 48, Ljubljana, potni list, št. BA 988767, izdala UE Ljubljana. gne-26975
Milčinski Matija, Verd 200, Vrhnika, potni list,
št. AA 225438, izdala UE Ljubljana. gnm-27284
Mitrović Milorad, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 949318, izdala UE Ljubljana.
gne-27392
Mučič Bojan, Slovenska cesta 67, Mengeš,
potni list, št. BA 142386, izdala UE Domžale.
gnn-27033
Mujdža Adel, Kersnikova cesta 5, Velenje,
potni list, št. BA 563850, izdala UE Velenje.
gnb-27220
Naglič Gregor, Župančičeva 6, Lendava - Lendva, potni list, št. BA 691173, izdala UE Lendava. gns-27003
Nagode Mojca, Zgornje Pirniče 121, Medvode, potni list, št. BA 642079, izdala UE Ljubljana. gnr-27204
Naraglav Stanislav, Vegova 5, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 204419, izdala UE Koper. gnt-27227
Novak Jože, Bevkova 5, Žalec, potni list, št.
BA 281353, izdala UE Žalec. gnu-27201
Pasar Petra, Grintovec 14, Šmarje, potni list,
št. BA 66999, izdala UE Koper. gnp-27231
Penca Jernej, Vodovodna 30, Ljubljana, potni list, št. AA 320595, izdala UE Ljubljana.
gnu-27226
Perić Jela, Šuštarjeva Kolonija 25, Trbovlje,
potni list, št. AA 742080, izdala UE Trbovlje.
gnn-27058
Perić Stanko, Šuštarjeva Kolonija 25, Trbovlje, potni list, št. AA 742077, izdala UE Trbovlje.
gnm-27059
Petoš Dragan, Cesta Viktorja Svetina 8/b, Koroška Bela, Jesenice, potni list, št. BA 766786,
izdala UE Jesenice. gnk-27136
Petrović Ivanka, Agrokombinatska 6/b, Ljubljana, potni list, št. BA 664017, izdala UE Ljubljana. gng-26990
Pintar Tomaž, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj,
potni list, št. BA 677557, izdala UE Kranj.
gnf-27045
Pirc Pavle, Ulica Jožeta Kopitarja 50, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA 16721, izdala
UE Ljubljana. gnj-27062
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Piršič Vlasta, Adergas 1, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. BA 718233, izdala UE Kranj. gnd-27118
Popov Popov Zvjezdan, Smerinje 7, Kranjska
Gora, potni list, št. BA 941624, izdala UE Jesenice. gnb-27020
Praček Milan, Sedejeva ulica 11, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 7262, izdala UE Nova Gorica. gnv-27129
Prešeren Gregor, Vojkova 85, Ljubljana, potni list, št. BA 800253, izdala UE Ljubljana.
gnf-27141
Rahne Stanislav, Ulica Tončka Dežmana 2,
Kranj, potni list, št. BA 868776, izdala UE Kranj.
gnl-27010
Rener Marko, Srebrničeva 6, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 762619, izdala UE Koper. gnh-27214
Rošker Marko, Rošpoh - del 76/b, Kamnica,
potni list, št. BA 633253, izdala UE Maribor.
gnz-27121
Rozman Metka, Na griču 10, Ljubljana, potni
list, št. AA 674878, izdala UE Ljubljana.
gno-27357
Smešnjavec Renata, Vir, Parmova ulica 4,
Domžale, potni list, št. BA 252428, izdala UE
Domžale. gny-26976
Strgar Ivan, Ulica bratov Učakar 96, Ljubljana, potni list, št. AA 874576, izdala UE Ljubljana. gnr-27333
Suhadolc Albina, Trg Brolo 2, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 60579,
izdala UE Koper. gnu-27351
Šoštar Helena, Kajuhova ulica 12, Kidričevo,
potni list, št. AA 988912, izdala UE Ptuj.
gnt-27031
Štorman Adolf, Jurčičeva cesta 1, Velenje,
potni list, št. BA 430094, izdala UE Velenje.
gnc-27023
Štrukelj Stambolić Eva, Stari trg 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 521644, izdala UE Ljubljana.
gnl-27360
Toth Marija, Rakičan, Panonska 13, Murska
Sobota, potni list, št. AA 466419, izdala UE Murska Sobota. gnv-27000
Veit Alen, Znojile pri Krki 30, Krka, potni list,
št. BA 478539, izdala UE Ljubljana. gnf-27316
Vidmar Milena, Ulica Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, potni list, št. AA 96345, izdala UE
Nova Gorica. gnt-27106
Vinšek Janez, Tominčeva cesta 2, Kranj, potni list, št. AA 114951, izdala UE Kranj.
gny-27197
Vovk Vesna, Cesta 24. junija 80, Ljubljana,
potni list, št. BA 524234, izdala UE Ljubljana.
gnv-27325
Vrčon Robert, Vilharjeva ulica 36, Ajdovščina, potni list, št. BA 623229, izdala UE Ajdovščina. gno-27232
Vrečar Boštjan, Sneberska 70, Ljubljana, potni list, št. AA 320099, izdala UE Ljubljana.
gnz-27221
Zaplotnik Alis, Zoisova ulica 44, Kranj, potni
list, št. BA 144004, izdala UE Kranj. gnm-27009
Zeba Ivka, Cesta komandanta Staneta 12,
Litija, potni list, št. AA 297246, izdala UE Litija.
gns-27378
Zupan Suzana, Cesta 1. maja 38, Jesenice,
potni list, št. BA 852218, izdala UE Jesenice.
gnx-27373
Zupančič Gorazd, Britof 220/a, Kranj, potni
list, št. BA 222142, izdala UE Kranj. gni-27363

Osebne izkaznice
Adan Stanislav, Ljubljanska ulica 63, Maribor, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.44/2000. gnc-26994
Belina Karmen, Matije Blejca 14, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 25643. gnw-27349
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Brumec Jožefa, Sp. Nova vas 42, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 61282. gnu-27051
Čotar Irena, Pod Lazami 28, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št. 217427. gnk-27111
Črep Vojko, Vrba 20, Dobrna, osebno izkaznico, št. 272580. gng-27165
Golob Ivan, Gašperšičeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 11100. gnp-27281
Humski Simona, Slatno 13, Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 279709. gne-27042
Ilnikar Marjan, Trg na stavbah 10, Litija, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.44/2000. gnf-27016
Jakopin Miha, Jakopičeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335206. gnw-27324
Jevtović Dejan, Bratovševa ploščad 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 234833. gnq-27380
Kalar Anton, Cesta talcev 5, Kranj, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.35/2000. gnu-27001
Krajnc Magdalena, Smrjene 172, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 132089. gni-27288
Lašič Nataša, Ob zelenici 3, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 129750. gnw-27124
Machiotti David, Čokova 1, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 273716. gnh-27039
Matjaž Alojz, Jelovec 4, Boštanj, osebno izkaznico, št. 274483. gnf-27291
Mesarič Darja, Gornja Bistrica 195/a, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 82335. gnw-27024
Miklič Meikel, Cikava 58, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 157712. gnw-27374
Moćić Slovenko, Pod kostanji 18, Celje, osebno izkaznico, št. 172664. gnr-27054
Petkovšek Alojz, Drenov grič 107, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 111780. gni-27138
Pišek Ivan, Velika Ligojna 18, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 131631. gnd-27368
Podmiljšak Jani, Levec 54, Petrovče, osebno izkaznico, št. 175874. gnd-27293
Podržaj Marko, Veliki Ločnik 2, Turjak, osebno izkaznico, št. 51147. gne-27192
Prešeren Jana, Novo polje, Cesta VII/25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 143987.
gnu-26980
Prošić Hasiba, Poljanska 22/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 169297. gnw-26974
Repenšek Uroš, Lenart 9, Gornji grad, osebno izkaznico, št. 161416. gnh-27114
Ros Andreja, Preloška c. 28, Domžale, osebno izkaznico, št. 68950. gnb-27395
Rožič Emilija, Ižanska cesta 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 97815. gnw-27099
Rutar Jožko, Volarje 4, Tolmin, osebno izkaznico, št. 113243. gnv-27125
Savnik Romana, Maroltova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 282817. gnw-27174
Šiško Ivan, Mali Slatnik 4, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 103118. gnt-27152
Trnkoczy Andrej, Gubčeve brigade 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 323583. gne-27142
Vilman Janez, Mladinska 1, Jesenice, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.48/2000. gns-27353
Vizjak Branko, Mejna ulica 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 300521. gnh-27143
Zgonik Nadja, Gornji trg 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 109756. gnj-27287
Zoran Jože, Avšičeva 10, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 204129. gnr-27154
Žajdela Jernej, Trubarjeva 14, Domžale, osebno izkaznico, št. 254303. gni-27213

Vozniška dovoljenja
Abdulahi Arif, S. Bokala 16, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 386014, izdala
UE Jesenice. gnq-27055
Adlešič Andrej, V Dovjež 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 885665, reg. št.
137135, izdala UE Ljubljana. gnv-27225

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ajhmajer Ivan, Meljski 57, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 105932, izdala
UE Maribor. m-816
Alauf Miroslav, Sp. Rečica 175, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 490896,
izdala UE Laško. gnz-27046
Ban Andrej, Velike Brusnice 3, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23750, izdala
UE Novo mesto. gne-26992
Baškarad Richard, Trnovska vas 45/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26155, izdala
UE Ptuj. m-873
Benedik Martin, Ješetova 69, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307233, reg.
št. 31290. gno-27307
Berčič Drago, Lužiško srbska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044030, reg. št. 99571, izdala UE Ljubljana.
gnc-27019
Bergant Gregor, Podljubelj 267, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7707.
gnw-27278
Bjelica Slobodan, Trinkova ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 91373,
reg. št. 118430, izdala UE Ljubljana. gnx-27123
Bolcar Aleksander, Spuhlja 99/c, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 40705.
gnj-27087
Boštjančič Brigita, Spodnja Slivnica 105, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16574,
izdala UE Grosuplje. gng-27190
Brumec Petra, Testenova 55, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195058, reg.
št. 21879, izdala UE Domžale. gnb-27320
Bubulj Siniša, Trubarjeva 53/a, Celje, vozniško dovoljenje, št. 47283. gne-27217
Cafuta Olga, Stanetinci 35/a, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078951,
reg. št. 9977, izdala UE Lenart. m-813
Cekuta Nina, Metliška cesta 25, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9259,
izdala UE Črnomelj. gnx-27298
Centrih Mirko, Mariborska 37/c, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 3123, izdala UE Ptuj. gnq-27080
Colarič Jure, Cesta 4. julija 60, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13492. gns-27053
Cvetković Živko, Gornji Zemon 47/a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 00939420, izdala UE Ilirska Bistrica.
gns-27328
Čater Vesna, Lipovec 1, Škofja vas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24187. gnf-27116
Dolinar Rok, Šmarje 25/a, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 35340, izdala
UE Novo mesto. gnt-27077
Dovečar Tomaž, Ptujska cesta 21, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 439887, reg. št. 98963, izdala UE Maribor. m-890
Đurđevič Jasna, Dekani 33, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29774. gnq-27305
Ekart Andrej, Prepolje 101, Marjeta na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
495171, reg. št. 77585, izdala UE Maribor.
m-886
Felkar Olga, Otona Župančiča 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 13197.
gnk-27186
Frangež Petra, Bohova 15, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 111838, izdala UE
Maribor. m-811
Garafol Jožefa, Gornji Rudnik II/6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 390657,
reg. št. 354442, izdala UE Ljubljana. gnw-27074
Gerič Matjaž, Martinova pot 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1373177,
reg. št. 236454, izdala UE Ljubljana. gnv-27350
Goljevšek Damjan, Ul. bratov Hvalič 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnv-27075
Gorjanc Igor, Britof 177, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1307977,
reg. št. 34600, izdala UE Kranj. gnn-27183

Gorše Alojz, Zapudje 8, Dragatuš, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9106, izdala UE
Črnomelj. gne-27292
Gradišnik Zvezdana, Ulica Ruške čete 4,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1210590, reg. št. 8561. m-861
Grgič Meta, Tomaj 19, Sežana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
48/2000. gnc-27094
Grom Konrad, Zvodno 25/a, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 33411, izdala UE Celje. gnl-26985
Hudej Slavko, Bovše 3, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 759541, reg. št.
12582, izdala UE Celje. gnk-27036
Izlakar Anton, Zidani most 17, Zidani Most,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 50033,
izdala UE Laško. gnm-27359
Jamnik Tatjana, Cesta XIV. divizije 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178271, reg. št. 98303, izdala UE Maribor.
m-857
Janjić Dine, Kardeljev trg 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 152263, reg.
št. 669, izdala UE Velenje. gnj-27162
Jeler Ervin, Prva internacionala 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 493914,
reg. št. 20550. m-863
Jeler Slava, Ulica I. internacionale 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27516.
m-858
Jovič Milovan, Žabjek 12, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12597, izdala UE Trbovlje. gnp-27306
Judež Milan, Kamniška 13, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 699220, reg. št.
28677, izdala UE Domžale. gnl-27335
Juvan Matjaž, Dergomaška ulica 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193279, reg. št. 139586, izdala UE Ljubljana.
gnx-27148
Kantarević Emir, Ljubljanska cesta 33, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10821,
izdala UE Kočevje. gnu-27301
Kladnik Primož, Vurmat 15, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9887, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnr-27354
Klaneček Anton, Resljeva cesta 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 186454,
reg. št. 150962, izdala UE Ljubljana. gnj-26987
Klaneček Brigita, Resljeva cesta 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 888800,
reg. št. 157341, izdala UE Ljubljana. gnk-26986
Kličič Hasiba, Brvace 1, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 16849, izdala UE Grosuplje. gne-27092
Knez Vinko, Dovže 13/a, Mislinja, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
48/2000. gnv-27200
Kompolšek Terezija, Šišenska cesta 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
265680, reg. št. 95653, izdala UE Ljubljana.
gnu-27376
Konavec Jožef, Mateličeva 3, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 669, izdala UE Tolmin.
gnm-27184
Koren Marjan, Stanetova 42, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 803974, reg.
št. 3441, izdala UE Velenje. gnq-27159
Korotančnik Darko, Vinska gora 47, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13782,
izdala UE Žalec. gnk-27361
Koser Erazem, Moravče pri Gabrovki 109/a,
Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1287550, izdala UE Litija. gnb-27070
Kovačič Jože, Šuštarjeva kolonija 3, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6380,
izdala UE Trbovlje. gnu-27151
Kozorog Miha, Na hribih 17, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 526252, izdala UE Tolmin.
gnm-27084
Kregar Mateja, Tomšičeva 9, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20871. gno-27207
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Kristanić Tomaž, Gosposvetska 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 108185,
izdala UE Maribor. m-869
Križman Irenca, Adamičeva 22, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11071,
izdala UE Grosuplje. gnu-27401
Križnik Franc, Plat 16, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7095, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnn-27158
Krmac Rok, IX. korpus 13, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8778, izdala
UE Izola. gnm-27088
Krštinc Rado, Hruševec 21, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23893, izdala UE Novo
mesto. gnm-27309
Kumer Nada, Gosposka ulica 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 882716, reg.
št. 30110, izdala UE Celje. gnd-27218
Lauks Juliane, Glinškova ploščad 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193789, reg. št. 220397, izdala UE Ljubljana.
gnj-26962
Lavrenčič Matej, Obrežna 55, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1093443, reg.
št. 110384, izdala UE Maribor. m-815
Leva Danijel, Zg. Ložnica 23/a, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5486. gnr-27079
Lipar Damijan, Gorenjska c. 2, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1300414,
reg. št. 27582, izdala UE Domžale. gnm-27234
Ljutić Sanela, Rimska cesta 26, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17132, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnj-27112
Maček Tomaž, Podpeška cesta 203, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849507, reg. št. 149938, izdala UE Ljubljana.
gns-26982
Magazin Bojan, Tomšičeva 92, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 461512, izdala UE Jesenice. gnh-27289
Mahne Luka, A. Valenčiča 12, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10214,
izdala UE Izola. gnq-27280
Maksimović Dragan, Petrovičeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239835, reg. št. 187625, izdala UE Ljubljana.
gne-27167
Markič Miro, Kidričeva 29, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 141278, reg. št.
4576, izdala UE Ljubljana. gny-27372
Medved Darko, Zaloška cesta 275/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448798, reg. št. 165941, izdala UE Ljubljana.
gnu-27276
Mitrović Milorad, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 973081,
reg. št. 199728, izdala UE Ljubljana. gnf-27391
Mohorko Ida, Grajena 1/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9792, izdala UE Ptuj.
gnb-26999
Mošnik Nataša, Čopova 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16865, izdala
UE Velenje. gnc-27294
Nagelj Renata, Ljubljanska c. 70, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 27258,
izdala UE Novo mesto. gnz-27171
Novak Jože, Bevkova 5, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12598, izdala UE Žalec.
gnw-27199
Oblak Mihael, Borova vas 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114138. m-875
Omahen Anton, Šentvid pri Stični 59/b, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 631, izdala UE Grosuplje. gnu-27101
Pajalić Nedžad, Trg trgovcev 3, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1049238, izdala UE Ljubljana. gnx-26998
Pavlovič Edvard, Galetova 9/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 641793, reg.
št. 11662, izdala UE Kranj. gnm-27109
Pečkaj Nataša, Peričeva ulica 64, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 392038,
reg. št. 190591, izdala UE Ljubljana. gnz-27321

Pečovnik Milan, Erajhajm 7, Šmartno na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 19629. gnk-27086
Peterman Boštjan, Zgornje Gorje 24, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
18306. gnv-27304
Petkovšek Alojz, Drenov grič 107, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 4636,
izdala UE Vrhnika. gnj-27137
Pirc Pavle, Ulica Jožeta Kopitarja 50, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250768, reg. št. 39403, izdala UE Ljubljana. gnk-27061
Podkrajšek Franjo, Delavska 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 33669, izdala
UE Celje. gnv-27050
Podlogar Dejan, Čretež pri Krškem 1, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 16576.
gnt-27352
Podržaj Marko, Veliki Ločnik 2, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1264281,
reg. št. 131509, izdala UE Ljubljana. gnf-27191
Popović Đorđe, Tesovnikova ulica 108, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
972542, reg. št. 145347, izdala UE Ljubljana.
gnt-27052
Poropat Sandi, Drevored 1. maja 5, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8243. gnq-27180
Potočnik Lucijan, Savska cesta 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170225, reg.
št. 15781, izdala UE Kranj. gno-27082
Preininger Kristka, Šolska c. 31, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11586,
izdala UE Slovenj Gradec. gnb-27195
Puntar Andraž, Ribnik 25, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10377, izdala UE
Trbovlje. gno-27157
Račan Marko, Ul. Anteja Trstenjaka 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15196, izdala UE Maribor. m-870
Račnik Janko, Javnik 44, Podvelka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10333, izdala UE Radlje ob Dravi. gnk-27161
Radišek Sebastjan, Pod smrekami 10, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1081820, izdala UE Žalec.
gnd-27043
Rajer Jožef, Prisojna cesta 8, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 151818, reg. št.
2903, izdala UE Velenje. gnl-27160
Ravhekar Matjaž, Vandotova ulica 5, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1128971, izdala UE Jesenice. gng-27040
Rener Marko, Srebrničeva 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
30016. gns-27078
Repenšek Uroš, Lenart 9, Gornji grad, vozniško dovoljenje, št. 8716. gni-27113
Rink Nada, Resljeva cesta 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1250125, reg.
št. 223798, izdala UE Ljubljana. gnt-27202
Robar Štefan, Gradišče 1, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 8920.
gnb-26995
Rom Jernej, Doblička gora 3, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10099, izdala UE Črnomelj. gnb-27145
Ros Andreja, Preloška c. 28, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701601, reg.
št. 24069, izdala UE Domžale. gnc-27394
Rupnik Prelovec Irma, Na griču 8, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
303531, reg. št. 2305, izdala UE Idrija.
gnp-27356
Rutar Jožko, Volarje 4, Štore, vozniško dovoljenje, št. S 794111, izdala UE Tolmin.
gnl-27085
Sadar Mateja, Bukovica 2, Šentvid pri Stični,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20449, izdala
UE Grosuplje. gnd-27068
Salobir Romana, Donova cesta 2, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1365315,
reg. št. 232392, izdala UE Ljubljana. gnl-27060
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Selič Dejan, Rimska cesta 6, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1060696, izdala
UE Laško. gnh-27164
Simunović Grega, Cesta bratov Cerjakov 60,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 13425, izdala UE Brežice. gnw-27049
Sirše Majda, Grajska vas 48, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 358127, izdala
UE Žalec. gnb-27345
Slemenšek Aleš, Gomilsko 9, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 508307, izdala UE
Žalec. gny-27122
Smajić Mustafa, Na Kresu 20, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 20486, izdala
UE Škofja Loka. gnk-27286
Smolnikar Eugenija, Vir, Žnidaršičeva 13, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
4376, reg. št. 24965, izdala UE Domžale.
gne-27067
Solinc Miran, Voduškova ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 811710,
reg. št. 198231, izdala UE Ljubljana. gnc-27144
Sovinc Andrej, Jamova cesta 50, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 39/2000. gnh-27314
Strajnar Gregor, Kamniška 10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 65034, reg.
št. 25509, izdala UE Domžale. gnx-27398
Strle Slavko, Cesta na Log 6, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 483574,
reg. št. 194805, izdala UE Ljubljana. gnh-27364
Svenšek Mitja, Kajuhova ul. 1, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 34578.
gnp-27081
Szabo Peter, Bazoviška 19, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. - kolo z motorjem. gnd-27193
Šafar Mitja, Bernetičeva 2, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 27793.
gnl-27310
Šalja Keti, Levčeva 14, Mengeš, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1199770, reg. št.
32526, izdala UE Domžale. gnm-27384
Šavle Stanislav, Cesta na Rižano 25, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 11454.
gnb-27095
Šinigoj Aljoša, Tabor 52, Dornberk, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 598989, izdala UE
Nova Gorica. gnm-27334
Šipek Blaž, Dobja vas 12, Ravne na Koroškem, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 33/2000. gnd-26993
Šiško Ivan, Mali Slatnik 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2899, izdala UE
Novo mesto. gnz-27096
Špacapan Joško, Volčja Draga 81/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnp-27206
Šubic Gregor, Partizanska 41, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16739,
izdala UE Škofja Loka. gnl-27385
Tisnikar Danilo, Pohorska cesta 64, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 6676. gnz-27196
Todorić Davor, Beljaška cesta 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1284825,
reg. št. 226737, izdala UE Ljubljana. gnz-27396
Tomažič Terezija, Kopališka 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8356.
gnn-27308
Tomc Julijana, Polje cesta XX 11/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 644254,
reg. št. 63740, izdala UE Ljubljana. gnn-27383
Trunk Matjaž, Sladki vrh 10/a, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10026,
izdala UE Pesnica. m-871
Ule Vera, Ulica Ane Ziherlove 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 100796,
reg. št. 11217, izdala UE Ljubljana. gnp-27381
Vehovec Jure, Breg 22, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1341419, reg. št.
159933, izdala UE Ljubljana. gnn-27108
Verzelak Srečko, Titova 38, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22582.
gnz-26996
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Vidmar Simon, Lavričeva cesta 41, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 233070,
reg. št. 11262, izdala UE Ajdovščina. gnr-27233
Vučenovič Vojko, Vrazova 60, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1092257, reg.
št. 76484. m-884
Zadnik Ljudmila Sonja, Vaška cesta 49, Uršna sela, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 48/2000. gns-27178
Zajec Dragica, Ledarska ulica 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 169203,
reg. št. 10214, izdala UE Ljubljana. gno-27057
Zakrajšek Danica, Roje 9, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 835035, reg. št. 2644,
izdala UE Trebnje. gnh-27089
Zelenc Domen, Mladinska ulica 6, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1090175, reg. št. 10798, izdala UE Idrija.
gni-27163
Zelenko Alojz, Cogetinci 72, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABGCH, št.
64840. m-859
Zorenč Sebastijan, Smetanova 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 68794, reg.
št. 94182, izdala UE Maribor. m-862
Zupanc Igor, Kantetova ulica 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
10117192, reg. št. 60945, izdala UE Ljubljana.
gnh-27339
Žajdela Jernej, Trubarjeva 16, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 328510, reg.
št. 26401, izdala UE Domžale. gng-27215
Žebovec Metod, Smlednik 54, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1353565,
reg. št. 232149, izdala UE Ljubljana. gnt-27402

Zavarovalne police
Anžin Sašo, Celestinova ulica 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0289573, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-27272
Dušanić Dubravko, Stantetova 10, Velenje,
zavarovalno polico, št. 0677428, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-27358
EVROPA PRACTIC d.o.o., Tavčarjeva 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0710231, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. posl. Ljubljana.
gnw-27399
Fabjančič Ivan, Povžane 4, Materija, zavarovalno polico, št. 7321328. gng-27090
Ferlan Miha, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 252307, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-27219
Grahek Martin, Lokve 57, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 333010, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnu-27176
Grujič Aleksander, Zadružna ulica 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1247435, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnl-27210
HIDROSTISK d.o.o., Pod Hruško 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 01 0195991, 01
0195992, 01 0195993 in 01 0195994, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gno-27032
Hočevar Tomaž, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 709159 in 741014,
izdala zavarovalnica Tilia. gnz-27071
Kavčič Vinko, Ipavčeva 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 157195, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnn-27008
Kmetec Aleš, Draženci 55, Hajdina, zavarovalno polico, št. 157161. gnq-27005
Kupec Nuška, Vodnikova cesta 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1766644, izdala zavarovalnica Maribor. gnf-27366
Lahajnar Gregor, Pristaniška 43, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 41402000382,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Koper.
gnf-27091
Lisec Dejan, Polana 15, Jurklošter, zavarovalno polico, št. 0677482, izdala zavarovalnica
Tilia. gnb-27295
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Makoter, d.o.o., Ljutomer, preklicuje veljavnost police življenjskega zavarovanja št.
40101000012, sklenjene pri zavarovalniški hiši,
d.d., Slovenica, Ljubljana. Ob-29322
Metelko Darinka, Škerjančeva 8, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
40301001430.
gnd-27318
Miklavc Ivan, Oljčna pot 18, Ankaran - Ankarano, zavarovalno polico, št. 831014, izdala zavarovalnica Adriatic. gno-27007
Pahić Nataša, Ljubljanska cesta 12, Trzin,
zavarovalno polico, št. 680690, izdala zavarovalnica Tilia. gnl-27185
Prodan Maja, Zelenjavni trg 3, Piran - Pirano,
zavarovalno polico, št. 0713788, izdala zavarovalnica Adriatic. gnn-27208
Rebolj Jure, Sela pri Šmarju 17/a, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 721531, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-27065
Selaković Petar, Ulica 28. maja 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101310278, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-27222
Smiljanić Dejan, Ul. Milana Majcna 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101249903, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-27261
Stolica Marjana, Dogoška 111, Maribor, zavarovalno polico, št. 248902, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. gnp-27331
Tovornik Branko, Vodnikova cesta 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1930314, izdala zavarovalnica Maribor. gng-27365
Traven Jasna, Valburga 23, Smlednik, zavarovalno polico, št. 679058, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. gnq-27205
Vorobijeva Biorro Natalija, Gregorečeva ulica
33/a, Maribor, zavarovalno polico, št. 219025,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. gno-27332
Žagar Mojca, Povlje 8, Golnik, zavarovalno
polico, št. 782710, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnr-27329

Spričevala
Abrič Pleterski Donald, Tovarniška pot 2/c,
Šoštanj, indeks, št. 23990001, izdala fakulteta
za strojništvo v Ljubljani. gny-27072
Arih Peter, Ptujska cesta 88, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor,
izdano leta 1999. m-872
Babič Aleš, Lackova cesta 264, Limbuš, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1993, 1994 in 1995. m-877
Bevc Blaž, Bezena 43/a, Ruše, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje gradbene in tehnične
šole Maribor, izdano leta 1976 in 1977. m-867
Brečko Viola Schneider, Arclin 34, Škofja
vas, spričevalo VSI II - kuharski pomočnik, št.
64/91. gnz-27346
Brkić Mirzet, Sneberska cesta 186/a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 1994. gnf-27066
Budin Darko, Celovška cesta 140, Ljubljana,
indeks, št. 300268, izdala Medicinska fakulteta.
gnk-27011
Cvetek Robert, Ukanc 77, Bohinjsko Jezero,
indeks, št. 18930670, izdala Filozofska fakulteta. gnr-27379
Čižič Jasmina, Nova ul. 15, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1999. m-864
Dremelj Manca, Brilejeva 1, Ljubljana, spričevalo 1. do 7. razreda OŠ Dravlje, izdano leta
1992 do 1999. gnl-27285
Dušan Andreja, Stantetova 10, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika PTT srednješolskega centra Ljubljana, izdano leta 1983 in 1988, izdano
na ime Janžovnik Andreja. gnx-27348
Fabricz Pia, Zvezna 5, Maribor, spričevalo 1.
letnika Gimnazije in srednje kemijske šole, izdano leta 1999. m-867

Ferlež Miha, Ragledna ulica 10, Celje, indeks, št. 71980558, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnd-27393
Gladež Jaša, Koroška 20, Slovenj Gradec,
indeks, št. 18970959, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gno-27382
Gorela Stanko, Nova vas 51, Sečovlje - Sicciole, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani. gnq-27330
Gortnar Viktor, Dašnica 83, Železniki, spričevalo 3. in 4. letnika Tehnične tekstilne šole v
Kranju, izdano leta 1977 in 1978. gnk-27336
Gregor Damir, Čečovje 33, Ravne na Koroškem, indeks, št. 93427945, izdala Tehnična
fakulteta v Mariboru, smer gradbeništvo. m-860
Herceg Zlatko, Korotanska ulica 9, Radenci,
indeks, št. 20940333, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnm-27063
Hladnik Breda, Kozakova 2, Celje, indeks,
št. 71095500, izdala Pravna fakulteta v Mariboru
leto izdaje 1996. gng-27290
Jerman Jernej, Partizanska 16, Škofja Loka,
spričevalo Srednje elektro šole Kranj.
gnh-27189
Kavčič Milan, Koroška cesta 1, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega centra - slikopleskarska šola - avtoličar, izdano leta 1971. gnq-27355
Kepa Majda, Šentvid 118, Šentvid pri Stični,
spričevalo 1. in 2. letnika Družboslovne in ekonomske srednje šole Novo mesto, izdano leta
1991 in 1992, izdano na ime Hrovat Majda.
gnt-27002
Koder Ivan, Zg. Hlapje 2, Jakobski Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski Dol, izdano leta
1967. m-812
Kolar Robert, Cesta v Celje 10, Škofja vas,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Štore. gne-27017
Kozina Majda, Fabianijeva ulica 35, Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za prodajalce v
Ljubljani, izdano leta 1969, na ime Auprih Majda.
gnd-27322
Kralj Irena, Šentpeterska 28, Maribor, zaključni izpit Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Mariboru, izdano leta 1995. m-879
Kutaš Jožica, Dobrovnik 278, Dobrovnik Dobronak, spričevalo 8. razreda OŠ Dobrovnik.
gny-27022
Kuzmić Dimitrij, Srebrničeva ulica 4, Koper Capodistria, indeks, št. 21012343, izdala Fakulteta za družbene vede. gnj-27037
Lednik Gregor, Hermankova 8, Maribor, indeks, št. 29011030, EPF - FG. m-878
Lipušček Matjaž, Ul. Malči Beličeve 56, Ljubljana, indeks, št. 20940029, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnw-27149
Mihokšić Vesna, Griže 7, Šentvid pri Stični,
diplomo PTT srednjemšolski center Ljubljana, izdana leta 1985, na ime Smolej Vesna. gnv-27100
Miklavčič Niko, Suša 2, Gorenja vas, spričevalo št. 4171. gnt-27181
Miklavčič Niko, Suša 2, Gorenja vas, spričevalo št. 021/97-P. gnm-27188
Miklavčič Niko, Suša 2, Gorenja vas, spričevalo o zaključnem izpitu št. 1003-IV/96.
gns-27182
Mlinarič Blaž, Ribniška 4, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1970. m-887
Mlinarič Blaž, Ribniška 4, Maribor, spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu, izdala Gospodarska zbornica Ljubljana leta 1974. m-888
Nikolova Elizabeta, Cesta Jaka Platiše 7, Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 98/99. gnu-27076
Obreza Patricija, Cesta 4. maja 90, Cerknica, diplomo Pedagoške fakultete v Ljubljani, izdana leta 1999. gne-27342
Omerzel Danijel, Gorazdova ulica 17, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1999.
gny-26997
Onič Denis, Laporje 111, Laporje, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
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turizem Maribor, izdano leta 1994 in 1995.
m-865
Paradiž Mateja, Viška cesta 4/a, Dravograd,
spričevalo srednje šole, št. 1213, izdano 3. 6.
2000. gnf-27166
Pernat Smiljan, Gosposvetska 37, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
tehniške šole, izdano leta 1970. m-874
Podlesnik Simon, Prod 13, Ljubno ob Savinji, spričevalo Poklicne in tehniške strojne šole,
smer strojni tehnik, izdal Šolski center Velenje.
gnr-27004
Poje Dražen, Keršičeva 12, Trbovlje, zaključno spričevalo Centra strokovnih šol v Ljubljani,
izdano leta 1981. gnt-27377
Ratajc Žiga, Knafelčeva 26, Maribor, spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1998/99. m-882
Ravnjak Bernarda, Erjavčeva 25/b, Celje, potrdilo o pridobitvi pedagoško andragoške izobrazbe, št. 22/PA1-83, izdala Filozofska fakulteta
dne 23. 5. 1983. gnx-27098
Retar Primož, Dragučova 24, Pernica, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor,
izdano v šolskem letu 1998/99. m-876
Rizvić Mirzeta, Steletova 10, Ljubljana, indeks, št. 71990601, izdala Biotehniška fakulteta.
gnv-27300
Rošer Aleksandra, Gozdarska cesta 18, Mislinja, indeks, št. 18990100, izdala Filozofska
fakulteta. gnz-27271
Schfhalter Manja, Sernčeva 11, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor, izdano leta 1997/98. m-868
Sekulić Vito, Gubčeva 11, Krško, indeks, št.
93462762, izdala FERI Maribor. m-885
Selinšek Drago, Starše 91/a, Starše, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta
1981/82. m-814
Smešnjavec Renata, Vir, Parmova ulica 4,
Domžale, indeks, št. Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani leto izdaje 1989. gnx-26977
Stropnik Majda, Pot ob Homšnici 4, Slovenj
Gradec, spričevalo SŠ Slovenj Gradec, ekonomska smer, št. 509, izdano leta 20. 9. 1975.
gnv-27175
Šavle Majda, Cesta na Markovec 7, Koper Capodistria, maturitetno spričevalo EAŠC Koper,
ekonomska smer, izdano leta 1975. gnu-27326
Šavle Majda, Cesta na Markovec 7, Koper Capodistria, zaključno spričevalo 4. letnika EAŠC
Koper, ekonomska šola, izdano leta 1975.
gnt-27327
Šetinc Martina, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje medicinske šole v
Novem mestu. gnn-27083
Šubic Jana, Clevelandska 45, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole, izdano
leta 1990. gnq-27130
Šugič Mirko, Kričiči, BIH, diplomo Rudarske
šole Zagorje ob Savi, izdana leta 1989. gnr-27279
Todorović Zdravko, Iztokova 24, Maribor, zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole - modelarska šola, št. 694/I-KM, izdano v šolskem letu
1989/90. m-856
Tramšek Amanda, Miklavž pri Ormožu 23,
Miklavž pri Ormožu, spričevalo 3. letnika, št. I
1098, izdano leta 1997/98. gno-27311
Veber Jožica, Podkoren 41/b, Kranjska Gora,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika gostinske šole Bled,
izdano leta 1973, 1974 in 1975, izdano na ime
Husar Jožica. gng-27015
Vehabovič Lara, Brilejeva 1, Ljubljana, spričevalo 1. do 8. razreda OŠ Dravlje, izdano leta
1992 do 2000. gnc-27344
Vekuš Boštjan, Tovarniška ulica 40, Poljčane, zaključno spričevalo Srednje želez. šole Maribor, izdano leta 1995. m-881
Vidic Grega, Pot na Zajčjo goro 78, Sevnica,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 1997. gnx-27173
Vozlič Bojan, Zamušani 4, Gorišnica, zaključno spričevalo ekonomske šole, smer prodajalec, izdano leta 1993. gnr-27179

Št.

Vuk Željko, Apače 272, Lovrenc na Dravskem polju, zaključno spričevalo Srednje elektro
tehniške šole Maribor, izdano leta 1986. m-889
Zalar Rok, Ul. Gubčeve brigade 76, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1999. gnp-26981

Ostali preklici
ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Ljubljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A A 1033679.
gnl-27110
AVTO MOTO DRUŠTVO POSTOJNA, Ljubljanska 62, Postojna, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1197961 za vozilo
Fiat Punto 1,2. gnt-27056
AVTOHIŠA CLAAS, d.d., Letališka 16, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A A 1015918. gnl-27139
Avtoprevozništvo, Gradbena mehanizacija,
Drgajner Zoran s.p., Ul. bratov Dobrotinškov 13,
3000 Celje, preklicuje overjeno licenco za tovarno vozilo – prekucnik, znamke MAN 32.280 DHK
z registrsko označbo CE 98-45P izdano na OZS
pod številko 006114/5858-ZR 13/1998.
Ob-29320
AVTOŠOLA “RIBA” d.o.o., Ulica Stare pravde 15, Novo mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1139215 in A
266943. gnp-26989
Belšak Marjeta, Mlinska 30, Maribor, delovno knjižico. m-818
Bogataj Srečo, Pod Plevno 73, Škofja Loka,
vpisni list za čoln, št. 02/03-3633/99.
gny-27097
Brajković Vlasta, Ul. Marje Boršnikove 6, Ljubljana, delovno knjižico. gne-27367
Breskvar Urška, Celovška cesta 78, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-27102
Bučinel Vidojka, Hlevnik 12, Dobrovo v Brdih, potrdilo o opravljenem izpitu o higijenskem
minimumu. gnj-27187
Centrih Brigita, Kozje 10, Kozje, študentsko
izkaznico, št. 14111, izdala Fakulteta za družbene vede. gnp-27156
Černel Stanko, Vitomarci 56, Vitomarci, delovno knjižico. gnh-27014
Domex elektronika d.o.o., Zg. Pirniče 45/c,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1041011. gnc-27119
Drofenik Nataša, Pustike 22, Pristava pri Mestinju, potrdilo za varno delo s traktorjem, izdano
leta 1998. gne-27317
Gaberc Franc, Dolina 10, Tržič, certifikat licence in overjeno kopijo licence, št.
005180/5352-LM68/1998 za vozilo TAM 190T
15B, KR G2-191, št. 005180/5352LM68/1998. gno-27132
Gole Boris, Trg B. Kidriča 5, Ljubljana, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
73821. m-891
Gregorič Aleksander, Vogrsko 89/a, Volčja
Draga, certifikat licence, izdan pri OZS št.
6164/5206-LM 47/1198 dne 28. 1. 1998, ser.
št. 6746 in overjeno kopijo licence št.
6164/5206-LM 47/1998, izdan 28. 1. 1998,
ser. št. 6746 za vozilo Mercedez benz 1628,
reg. št. GO H9-720. gny-27172
Grum Matej, Spodnja Javorščica 60/a, Moravče, študentsko izkaznico, št. 32005564, izdala NTF v Ljubljani. gnd-27343
Hodžić Mehmed, Štrekljeva 20, Maribor, delovno knjižico št. I 523054, reg. št. 786/70,
izdala Občina Lukavac 9. 4. 1970. m-880
Horvat Iris, Spodnji slemen 40/s, Selnica ob
Dravi, dvojnika delovne knjižice št. A 359575.
m-883
ITG A.H.B. Avtohiša Brežice, d.o.o., Cesta
bratov Cerjakov 11, Brežice, potrdilo za registracijo vozila Renault megane 1.6 16V, št. šasije:
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VF1BA04B522040974, carinjeno 16. 2. 2000
po ECL 1275. gnb-27120
KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ z.o.o.,
Kolodvorska 39, Črnomelj, licenco, št. 1280/29
z dne 9. 2. 1998 za vozilo reg. št. NM B4-253.
gny-27347
Kramžar Barbara, Ulica 25. maja 6, Litija,
delovno knjižico. gnc-27369
Krevs Boštjan, Dol. Kamence 27, Novo mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1074692. gnc-27319
Križman Stanislav, Tovarniška ulica 57, Preserje, vpisni list za čoln, št. 01-01-644/1-1997 z
dne 11. 7. 1997. gnb-27370
Kumberger Mira, Migojnice 19, Griže, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0298420. gns-27203
Ložnjaković Gregor, Gabrov trg 24, Ljubljana, delovno knjižico. gns-27103
Mamilovič Avgust, Železnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, vozno karto, št. 605, 100% invalidska
vozovnica, izdal LPP. gno-27107
Marčec Marko, Steletova 17, Kamnik, delovno knjižico. gnd-27093
Marušič Jernej, Žeje 9, Prestranek, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0176699. gnh-27064
Mavrič Danilo, Plešivo 36, Dobrovo v Brdih,
kmetijski vložek, št. 815, izdala UE Nova Gorica.
gnq-27230
Panić Rodoljub, Ulica bratov Rozmanov 4, Ljubljana, licenco za opravljanje avto-taksi prevozov
št. 8960/12459/01-LUM36/1999 za vozilo KIA
CLARUS 1.8 z reg. oznako LJ L2-59D. gnx-27048
Pečenko Marjana, Branik 10/a, Nova Gorica, delovno knjižico. gnv-27400
Pelcl Franc, Drstelja 19, Destrnik, delovno
knjižico, izdano leta 1980. gnt-27177
Perkovič Mišo, Vičava 42, Ptuj, homologacijo za motorno kolo Gilera Typhoon, št. šasije
TEC 1T 0208648, letnik 1995. gnj-27312
Pišek Peter, Sestrže 9, Majšperk, študentsko izkaznico, št. 93428803. m-817
Planinc Danijela, Trate 19, Središče ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 30010993, izdala
FKKT. gng-27140
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1212122 za vozilo VW Polo
limuzina 1,6, št. šasije: WVWZZZ6NZYR519613,
izdano 30. 5. 2000. gnm-27209
Ratej Jože, Korplje 6, Zgornja Ložnica, študentsko izkaznico, št. 3313, izdala naravoslovnotehničana fakulteta v Ljubljani. gnq-27105
Rešek Leopold, Kamnogoriška cesta 37, Ljubljana, vozno karto, št. 2616 - službena vozovnica, izdal LPP. gnn-27283
SANA d.o.o., Celovška cesta 69/b, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 264518. gnn-26983
SANA d.o.o., Celovška cesta 69/b, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 264202. gnm-26984
Sarkić Sead, Hosta 9, Sodražica, delovno
knjižico. gny-27047
Sever Martina, Steske 7, Branik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1061561. gni-27013
Simončič Jana, Partizanska pot 54/a, Litija,
delovno knjižico. gni-27313
Slatenšek Silvester, Grobelce 10, Sveti Štefan, delovno knjižico št. 23999, izdala UE Šmarje. gnc-27044
Slavkovič Dejan, Jaka Platiše 13, Kranj, servisno gar. knjižico za vozilo Galloper Hyundai,
letnik 1999, št. 4065. gng-27315
Stajić Nenad, Pokopališka ulica 16, Ljubljana, delovno knjižico. gni-27338
Šmajgl Anton, Bukovje 2, Brežice, delovno
knjižico. gnj-27212
Šmon Zvonka, Šaleška 19, Velenje, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu , izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta 1997. gni-26963
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Štefanić Slavko, Male Lašče 23, Velike Lašče, delovno knjižico. gnx-27073
TAVNA TRANS družba za transport in špedicijo d. o.o., Rusjanov trg 8, Ljubljana, licenco ,
št. GZS 0001300 za kamion reg. št. LJ N8-24M,
znamke Volvo FH 12. gng-27390
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Trebušak Dušan, Arharjeva cesta 40, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2026/97. gnx-26973
Zhang Huanuan, Kamnogoriška 24, Ljubljana,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
40244005959. gnl-27135

Zupanc Igor, Kantetova ulica 40, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02-13-980/95. gng-27340
Zupančič Sandra, Herbesteinova 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija Ljubljana. gnv-27375
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