Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

60-62

Ljubljana, petek

e-pošta: objave@uradni-list.si

7. 7. 2000

Razglasi in objave
Pozivi za imenovanje sodnikov
porotnikov
Su 21/2000
Ob-31650
Skladno z določilom drugega. odstavka
46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00)
objavljamo
poziv
predstavnikom organov občin in
drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča v Celju,
da predlagajo kandidate za 400
sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Celju
Za sodnika porotnika je imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset
let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti
ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, 3000 Celje, in sicer najpozneje do
15. septembra 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2000

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-3/2000
Ob-31416
Pravila Sindikata družbe VELE Domžale, enota Grosuplje, sprejeta dne 1. 4.
2000 se hranijo pri Upravni enoti Grosuplje, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata pod št. 2
z dne 23. 6. 2000.
Št. 141-16/00-112
Ob-31417
Pravila sindikata podjetja Povrtnina, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
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Upravni enoti Maribor, z dne 25. 5. 1993,
pod zap. št. 88, ki odslej nosijo naziv: pravila sindikata delniške družbe Povrtnina, so
bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata, dne 2. 10. 1999, s sprejetjem pravil
pa je bilo spremenjeno tudi ime sindikata, ki
odslej glasi: Sindikat delavcev trgovine
Slovenije, Sindikat, d.d., Povrtnina, s sedežem v Mariboru, Tržaška c. 33.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 16, z dne 26. 6. 2000.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 024-1/2000
Ob-31418
Upravna enota Ajdovščina sprejme v
hrambo pravila Osnovne organizacije Sindikata upravne enote Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, Gregorčičeva 17,
vpisana v evidenco statutov sindikatov, dne
27. 6. 2000, pod zap. št. 45.
Št. 127-2/00
Ob-31419
Veljavna pravila Sindikata delavcev Varnost Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, Trdinova ulica 6, ki so bila dne 24. 5.
2000 sprejeta na zboru sindikata, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 173.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 13/2000
PO-8924
To sodišče vodi na predlog Nemec Aleksandra, Bilje 94, ki ga zastopa odvetnica Nada Bolcar iz Solkana, postopek o dokazova-
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nju smrti pogrešanega Nemec Franca, pok.
Franca, roj. 21. 7. 1838, Bilje 152, umrl
dne 26. 12. 1906, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer Dornik Jožefa, 9. septembra 190, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
O pogrešanem, razen potrdila iz Župnijskega urada Bilje, da je imenovani živel in
umrl, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanem, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku 15 dni po objavi tega oklica v
Uradnem listu RS, sicer bo po poteku tega
roka sodišče pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2000
N 299/99
PO-6501
Edvard Rešek, roj. 27. 2. 1902 v Vevčah št. 25, je pogrešan od italijanske ofenzive 18. 8. 1942 na Kočevskem (na predlog Rešek Edvarda, Grajzerjeva 14, 1260
Ljubljana-Polje).
Skrbnica za poseben primer je Rešek Terezija, Grajzerjeva 14, 1260 Ljubljana-Polje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2000
N 1/2000
PO-6425
Janez Arko, roj. 8. 1. 1952 v Šalki vasi 3,
nazadnje stanujoč v Kočevju, Pri Unionu 22,
je pogrešan od novembra 1991.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 5. 2000
N 57/99
PO-6378
Andrej Pirc, sin Stanislava, roj. 26. 11.
1925, nazadnje stanujoč Cerklje 109, Cerklje, je pogrešan (na predlog Stanislava Pirca, Stara c. 5, Cerklje).
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 5. 2000
N 4/99
PO-6151
Marie Gabriele Kac, roj. 20. 3. 1900,
nazadnje stanujoča Limbuška 19, Maribor,
je pogrešana od maja leta 1945 (na predlog Elfriede Dunst, stan. Graz, Kapellenstrasse 21, ki jo zastopa Niko Vrabl, Košaški dol 38, Maribor).
N 5/99
Jožef Kac, roj. 1. 1. 1895, nazadnje stanujoč Limbuška 19, Maribor, je pogrešan od
maja leta 1945 (na predlog Elfriede Dunst,
stan. Graz, Kapellenstrasse 21, ki jo zastopa
Niko Vrabl, Košaški dol 38, Maribor).
Skrbnik za poseben primer je Center za
socialno delo Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2000
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Oklici dedičem

DD 129/2000
DD 130/2000

OD-8921

Pri tem sodišču sta v teku zapuščinska
postopka pod opr. št. DD 129/2000 in DD
130/2000 po pok. Jožefu Pogačarju, roj.
30. 11. 1899, nazadnje stanujočem iz Križa in umrlem 17. 10. 1960 in v zapuščinski
zadevi po pok. Pogačar Mariji, roj. 2. 3.
1905, nazadnje stanujoči Križ 47 in umrli
21. 6. 1991.
Marijo Cochard, roj. 22. 5. 1927, neznanega bivališča, pozivamo, da se v enem
letu od objave tega oklica zglasi pri tem
sodišču in poda dedno izjavo.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 6. 2000
D 145/98
OD-8920
Polis Antonija, roj. Novak, roj. 1. 5. 1920
v Tržiču pri Jelšah, ki je umrla 12. 12. 1967
v Sežani, iz Lokve št. 70, ni napravila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 6. 2000
D 184/99
OD-6500
Giuseppe Cepach, sin Giovannia, iz
Cepkov, je razglašen za mrtvega s sklepom
tega sodišča opr. št. N 46/98 in določen
za dan smrti na dan 1. 1. 1965.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2000
I D 372/95
OD-6458
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče
zapuščinski postopek po pok. Cirilu Zazuli,
roj. 8. 7. 1924, nazadnje stan. Maribor, Slovenska ul. 22, ki je umrl dne 10. 10. 1995.
Kot dedinja II. dednega reda je k dedovanju poklicana zapustnikova nečakinja Tatjana Divjak, roj. okoli leta 1934 in je prebivala v Kamniku. Naslov in ostali podatki imenovane niso znani.
Na podlagi 206. člena zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 23/78) sodišče poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo pri naslovnem sodišču
v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2000
II D 921/99
OD-6375
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Angeli Leber, roj. 18. 4. 1889,
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nazadnje stan. Maribor, Koroška c. 72, ki je
umrla dne 17. 3. 1980.
Na podlagi 206. člena zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 23/78) sodišče poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 386/2000-I
SR-8925
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Konjevič Derviš, Švabičeva 7, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Olivera Gomboc iz Ljubljane, proti toženi stranki Mensur
Čandič, Švabičeva 7, Ljubljana, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, dne 19. 5.
2000 sklenilo:
na podlagi določila 4. in 5. točke 82. člena zakona o pravdnem postopku se toženi
stranki Mensurju Čandiću postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Irena Pogačnik iz
Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
386/2000-I, dokler tožena stranka oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2000
III P 12/97
SR-8917
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v
pravdni zadevi tožeče stranke Marije Godec, Velike Lese 3, Krka, ki jo zastopa Uroš
Kvas, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki 1. Draganu Jezdiču, Glavarjeva 12, Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča) in 2.
Francu Vidicu, Livada 14, Ljubljana, ki ga
zastopa Gregor Pirc, odvetnik v Ljubljani,
zaradi plačila 45.000 SIT, razširjeno na
351.000 SIT, dne 16. 6. 2000 sklenilo:
Draganu Jezdiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Anton Pregelj, Cigaletova 7, Ljubljana,
ki bo zastopal prvo toženo stranko v postopku zaradi plačila 45.000 SIT, razširjeno
na 351.000 SIT.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler prva tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2000
II P 260/2000
SR-6499
To sodišče je po sodnici Bojani Jovin-Hrastnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Maje Kebe, Kunaverjeva 3, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška družba Taljat-Tratnik,
Sočan in Bogataj, o.p. d.n., odvetniki Zvone Taljat, Aleš Tratnik, Aleš Sočan in Valter
Bogataj, odvetniki v Ljubljani, proti toženi
stranki 1. Tereziji Kregar, Litijska 28, Ljubljana, 2. Katarini Šavor Kregar, Krakovska

15a, Domžale, 3. Matjažu Kregarju, Litijska
28, Ljubljana, 4. Marku Kregarju, Litijska
28, Ljubljana in 5. Bejtulaiju Rafisu, Preglov
trg 7, Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča), zaradi izstavitve listine, pcto 100.000
SIT s pp, dne 19. 5. 2000 sklenilo:
Bejtulaiju Rafisu, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Peter Skubic, Cigaletova 7, Ljubljana, ki
bo zastopal peto toženo stranko v postopku
zaradi izstavitve listine.
Začasni zastopnik bo zastopal peto toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler peta tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2000
II P 997/99
SR-6498
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Dragoslavke Milutinovič, Dolenjska
cesta 23, Ljubljana, proti toženi stranki Slobodanu Milutinoviču, naslov neznan, zaradi
razveze zakonske zveze, dne 1. 6. 2000
sklenilo:
toženi stranki Slobodanu Milutinoviču se
kot začasna zastopnica postavi odvetnica
Maja Kristan, Cigaletova 1/I, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2000
P 336/97
SR-6496
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Adriatic Zavarovalna družba, d.d.,
Koper, PE Celje, Lava 7, ki jo zastopa odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic,
proti toženi stranki: Danica Božič, neznanega bivališča, zaradi plačila 643.972,61 SIT
s pp, na podlagi določila 82. člena zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: toženki Danici Božič, neznanega bivališča, se
postavi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica, zaposlena pri Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 5. 2000
P 517/96
SR-6495
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke: Adriatic Zavarovalna družba, d.d.,
Koper, PE Celje, proti toženi stranki: Nevenka Asič, neznanega bivališča, zaradi plačila denarne obveznosti, na podlagi določila 82. člena zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo: toženki Nevenki Asič, neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik Ferdo Cvikl, univ. dipl. pravnik, zaposlen pri Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
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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 (27. 6. 2000).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v
diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Kos Tomaž, univ. dipl. ekon., Spodnje
Gorče 8, Braslovče.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Nova ljubljnska banka, d.d., Ljubljana,
2. Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, OE Celje,
3. Intereuropa Koper, Filiala Celje,
4. Javne naprave, d.o.o., Celje,
5. Vera Zazijal, kot predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko dne
27. 6. 2000.
Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,300.000 SIT na žiro račun Okrožnega sodišča v Celju št. 50700-696-250,
sklic št. 5-42-2000, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2000

ša 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 4.
oktobra 2000 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 27. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2000
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dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 5. 2000
I Pl 862/99
SR-6493
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Vesni Pfeifer, Avčinova
6, Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča),
zaradi plačila 40.895,80 SIT s pp, dne
29. 5. 2000 sklenilo:
Vesni Pfeifer, neznanega prebivališča, se
postavlja začasna zastopnica, odvetnica Maja Ramšak, Peričeva 35, Ljubljana, ki bo
zastopala toženo stranko v postopku zaradi
plačila 40.895,80 SIT s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije
St 20/99
S-31423
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 20/99 sklep z dne 26. 6.
2000:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom: Bukovnik, Trgovina in storitve,
d.o.o., Šempeter 159/d, Šempeter v Savinjski dolini, se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.
Zaključek stečajnega postopka se objavi na oglasni deski sodišča.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni od
te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Bukovnik, Trgovina in storitve, d.o.o., Šempeter 159/d, Šempeter v Savinjski dolini, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2000
St 42/2000
S-31424
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 42/2000 sklep z
dne 27. 6. 2000:
Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Scala Zarja, Modna konfekcija d.d., Petrovče 115, Petrovče in
njegovimi upniki.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

St 46/2000
S-31425
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2000 sklep z dne 27. 6.
2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: M3, Trgovsko podjetje, d.o.o., Braslovče, Kamenče 20/a, Braslovče.
Odslej se firma dolžnika glasi: M3, Trgovsko podjetje, d.o.o., Braslovče, Kamenče 20/a, Braslovče. - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Kos
Tomaža, univ. dipl. ekon., Sp. Gorče 8,
Braslovče.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. 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 nana-

St 13/99
S-31426
To sodišče na podlagi določil 101. in
102. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93) objavlja oklic o začetku stečaja.
S sklepom tega sodišča opr. št. 13/99,
je sodišče dne 22. 6. 2000 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Exclusive team,
podjetje za turizem, rekreacijo in trgovino, d.o.o., Rodik 3a.
Stečajni postopek bo vodilo to sodišče.
V stečajnem postopku se bo za dolžnika
uporabljala firma: Exclusive team, podjetje
za turizem, rekreacijo in trgovino, d.o.o.,
Rodik 3a - v stečaju.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Janjo Luin, univ. dipl. pravnica, odvetnica iz
Kopra, Pristaniška 8.
Upnike se poziva, naj z vlogo v 2 izvodih
in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v 2 mesecih od dneva objave tega
oklica postopka.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 9.
2000 ob 9. uri, v razpravni dvorani št. 153/I
tega sodišča.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
22. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2000
St 24/2000
S-31427
Poravnalni senat tega sodišča objavlja
po 28. in 29. členu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL - Ur. l. RS,
št 67/93, 39/97, 52/99) oklic.
To sodišče je s sklepom opr. št. St
24/2000 z dne 22. 6. 2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Agensinvest investicije, inženiring in trgovina, d.o.o., Koper, Garibaldijeva 14, matična številka 5603056, šifra dejavnosti
74.204.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave, pozivamo, da v roku 30 dni od te objave prijavijo
svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino in
priloženimi dokazi o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
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višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane, Brilejeva 9.
V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Banka Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper,
– SKB Banka, d.d., Ljubljana, PE
Koper,
– Istrabenz, d.d., Koper, Zore Perello
Godine 2,
– First, d.o.o., Koper, Ul. talcev 1,
– Diversa, d.o.o., Koper, Kampel 83.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2000
St 34/2000-12
S-31428
To sodišče je s sklepom St 34/2000 z
dne 26. 6. 2000 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Agencija Mirage,
agencija za športno in turistično dejavnost, d.o.o., Hrušica 92, Jesenice in z
istim sklepom stečajni postopek tudi zaključilo.
Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 2000
St 12/2000-135
S-31429
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Gradis
GP gradbeno podjetje Jesenice, d.d.,
Cesta Franceta Prešerna 5, Jesenice,
bo dne 15. 9. 2000 ob 9. uri v sobi 113/I
tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6 tega
sodišča med uradnimi urami.
Poravnalni senat vabi upnike, da se naroka udeležijo.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
tega sodišča dne 23. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 6. 2000
St 20/2000-7
S-31430
To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/2000-7 z dne 26. 6. 2000 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Eskont,
trgovina, storitve in projektiranje,
d.o.o., Kidričeva 55, Škofja Loka, matična številka: 5799198, šifra dejavnosti:
11002 in postopek z istim sklepom zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 2000
St 111/2000
S-31432
To sodišče je s sklepom St 111/2000
dne 23. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Venta, Zunanja trgovina,
d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana, matična
številka: 5625335, šifra dejavnosti
51.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik, odvetniška pisarna
Razdrih, Celovška 30, Ljubljana.
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
listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26.9. 2000 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000
St 62/2000
S-31433
To sodišče je s sklepom opr. št. St
62/2000-10 z dne 21. 6. 2000 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Lira, trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina c. XVII/6a, matična št. 5400473, šifra dejavnosti
11.002, 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 21. 6. 2000
St 24/2000
S-31434
To sodišče je s sklepom St 24/2000
dne 26. 6. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom S Total, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c 103 - v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2000
St 144/2000
S-31435
To sodišče je s sklepom St 144/2000
dne 27. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Aba shop, d.o.o., Grosuplje, Veliko Mlačevo 7, Grosuplje, matična
številka 5428530, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner, odvetnik iz Škofje Loke, Kapucinski trg 7.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-

mo, 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 3. 10. 2000 ob 10.15, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2000
St 88/2000
S-31436
To sodišče je s sklepom St 88/2000
dne 27. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Opalta, Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
171, matična številka: 5641101, šifra dejavnosti: 51.700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Ladislav Hafner iz Škofje Loke.
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 3. 10. 2000 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2000
St 116/2000
S-31437
To sodišče je s sklepom St 116/2000
dne 26. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Interomnia, d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, matična številka:
5418593, šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej - Marinc 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 listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 10. 2000 ob 10.30, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000
St 5/99
S-31438
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
5/99 z dne 26. 6. 2000 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Obrtnik, p.o.,
Mengeš - v stečaju.

Št.

60-62 / 7. 7. 2000 / Stran 5845

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
31. 5. 2000. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 16. 6.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2000

– SSAB Hardox, d.o.o., Blejska Dobrava 17a, Blejska Dobrava,
– Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska 7, Celje,
– Merkur Trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– Messer Slovenija, d.o.o., Jugova
20, Ruše,
– Irena Vesel, delavska zaupnica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 14. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000
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Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep o zaključku stečajnega postopka lahko pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000
St 49/98
S-31439
To sodišče je s sklepom opr. št. St
49/98 z dne 2. 6. 2000 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom LIP Jelka, d.o.o., Podpreska 9, Draga in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– upnikom razreda B terjatve iz naslova
plač in nadomestila plač za obdobje
zadnjih treh mesecev pred 19. 8. 1998, v
celoti;
– upnikom razreda C terjatve delavcev,
ki niso zajete v razredu B in terjatve Ministrstva za finance, Zavoda za invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje iz naslova neizplačanih in že izplačanih
plač ter prometnega davka v višini 100%,
obračunano na dan začetka postopka prisilne poravnave 19. 8. 1998 z zamudnimi
obrestmi v višini 3% letne obrestne mere od
20. 8. 1998 do plačila, v roku 5 let od
pravnomočnosti sklepa:
– upnikom razreda D terjatve delavcev iz
naslova prevozov, prehrane in regresov v
višini 20% od obračunane terjatve na dan
19. 8. 1998 z zamudnimi obrestmi v višini
5% letne obrestne mere od 20. 8. 1998 do
plačila, v roku enega leta od pravnomočnosti tega sklepa;
– upnikom razreda F terjatve iz naslova
kreditov v višini 100% obračunanih terjatev
na dan 19. 8. 1998 z zamudnimi obrestmi v
višini 3% letne obrestne mere od 20. 8.
1998 do plačila, v roku 5 let; izplačilo obresti se izvrši letno;
– upnikom razrda G in H, v katera sodijo
vse ostale terjatve 20% obračunanih terjatev na dan 19. 8. 1998 z zamudnimi obrestmi v višini 5% letne obrestne mere od 20. 8.
1998 do plačila, v roku enega leta od pravnomočnosti tega sklepa.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 19. 8. 1998 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki, ki so navedeni v nadaljevanju,
svoje terjatve na dolžnika. Dolžnik je dolžan
opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala
v sodni register v skladu s sklepom dolžnika
o povečanju osnovnega kapitala z dne
11. 12. 1998 (SV-513/98), z novimi stvarnimi vložki (terjatvami):
1. Almako, d.o.o., 1,930.602 SIT,
2. BHV, d.o.o., 10,121.530,72 SIT,
3. BHV
Hemes,
d.o.o.,
38,562.702,60 SIT,
4. Expo art, d.o.o., 3,638.257,10
SIT,
5. IPI Logatec s.p. 12,510.669,40
SIT,
(dediči po pok. Titu Ukmarju, ki jih
zastopa Vojko Robnik iz Ljubljane),
6. Lesing, d.o.o., 705.617,10 SIT,
7. Levstek s.p. 227.410,90 SIT,
8. Ukmar Aleš 1,478.220,40 SIT,
9. Ukmar Darko 5,008.000 SIT.

St 66/2000
S-31440
To sodišče je s sklepom St 66/2000
dne 27. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pro-video Filmska promocija in distribucija, d.o.o., Kersnikova 6,
Ljubljana, matična številka: 5710430, šifra dejavnosti: 92.120.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Stevo Radovanovič, 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 4. 10. 2000 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2000
St 140/2000
S-31441
To sodišče je s sklepom z dne 14. 6.
2000 pod opr. št. St 140/2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mostovna Podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij in dvigal Ljubljana, d.d.,
Verovškova 60, Ljubljana, matična številka 5077117, šifra dejavnosti 29.220.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po tej objavi 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 (14. 6.
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 terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Gorše iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

St 59/99
S-31442
To sodišče preklicuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi TMR
Studio, d.o.o., Maribor - v stečaju, ki je
razpisan za dne 6. 9. 2000 ob 11. uri, soba
330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2000
St 8/2000
S-31443
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi MD
Consult, d.o.o., Maribor - v stečaju, dne
6. 9. 2000 ob 11. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2000
St 74/99-62
S-31444
S sklepom tega sodišča opr. št. St
74/99 z dne 6. 6. 2000 je bila potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom Merinka
Maribor, Tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Maribor, Žitna 12.
Terjatve upnikov so razvrščene v 3 razrede, in sicer:
1. razred A - terjatve iz naslova obveznosti do upnikov, s katerimi je bila že pred
postopkom prisilne poravnave sklenjena izvensodna poravnava, ki se poplačajo v višini 100% ugotovljenih terjatev, v 6 zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer zapade
posamezni obrok na zadnji dan v mesecu,
prvi pa se izplača v naslednjem mesecu po
pravnomočnosti prisilne poravnave;
2. razred B - terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, državnih in lokalnih inštitucij, ki se poplačajo v višini 20%
ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne obrestne mere + 0,5% letno, ki
tečejo od 21. 1. 2000, v roku 1 leta od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
3. razred C - terjatve ločitvenih in drugih upnikov, za katere se položaj tudi po
potrditvi načrta finančne reorganizacije ne
spremeni.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 20. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000
St 14/2000-22
S-31445
To sodišče je dne 18. 5. 2000 s
sklepom opr. št. St 14/2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Železni mož,
Trgovina in poslovne storitve, d.o.o., Ma-
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ribor, Vrazova 19, in za stečajnega upravitelja določilo Ignaca Mariniča, dipl. ekonomista, zaposlenega pri MHP, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5.
To sodišče je dne 26. 6. 2000 s sklepom
opr. št. St 14/2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Železni mož, Trgovina
in poslovne storitve, d.o.o. - v stečaju, Maribor, Vrazova 19, ker premoženje, ki je prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka in je tudi neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 6. 2000
St 57/99-36
S-31447
To sodišče je dne 28. 6. 2000 s
sklepom opr. št. St 57/99 ustavilo nadaljne
vnovčenje razdelitvene mase in zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom AM Commerce, Družba za zunanjo in notranjo
trgovino, storitve in posredništvo, d.o.o.
- v stečaju, Maribor, Ptujska 143, ker bi
nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne stroške.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 6. 2000
St 50/2000-18
S-31448
To sodišče je dne 18. 5. 2000 s
sklepom opr. št. St 50/2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Koža, Trgovina in storitve, export - import, d.o.o., Rače, Delavska 33, in za stečajnega upravitelja določilo Ignaca Mariniča, dipl. ekonomista, zaposlenega pri MHP, d.o.o.,
Maribor, Partizanska 3-5.
To sodišče je dne 26. 6. 2000 s
sklepom opr. št. St 50/2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Koža, Trgovina in storitve, export - import, d.o.o. - v
stečaju, Rače, Delavska 33, ker premoženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka in je tudi neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 6. 2000
St 2/96
S-31455
To sodišče je s sklepom opr. štev. St
2/96, z dne 27. 6. 2000, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Tus - Italsoles,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in
opravljanje zunanjetrgovinskih poslov,
d.o.o. - v stečaju, Pohorska 6/a, Slovenj
Gradec.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 6. 2000
St 44/91
S-31456
To sodišče objavlja, v stečajni zadevi opr.
štev. St 44/91, nad stečajnim dolžnikom Gra-
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dis, Gradbeno podjetje, p.o. - v stečaju,
Ravne na Koroškem, Dobja vas 125, VI.
narok za preizkus terjatev, dne 26. 7. 2000
ob 9. uri, v sobi številka 38 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 6. 2000
St 18/2000
S-31422
To sodišče objavlja, da je s sklepom poravnalnega senata opr. št. St 19/99, z dne
28. 6. 2000 v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Lesna tovarna pohištva
Prevalje, d.d., Polje 1, Prevalje:
1. Predlog za sklenitev prisilne poravnave zavrnilo.
2. Po uradni dolžnosti začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Lesna tovarna pohištva Prevalje, d.d., Polje 1, Prevalje, ki se
bo vodil pod opr. štev. St 18/2000.
3. Odslej firma glasi: Lesna tovarna
pohištva Prevalje d.d. - v stečaju, Polje 1,
Prevalje.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Toneta Kozelja, odvetnika iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.
Pozivamo upnike, ki svojih terjatev niso
prijavili v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom, ki se je vodil pod opr. štev. St
19/99, da jih prijavijo stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica,
in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
I. narok za preizkus terjatev bo dne 11.
oktobra 2000, ob 10. uri, v sobi štev. 38
tega sodišča.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 28. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 6. 2000
St 26/2000-8
S-31548
To sodišče je na seji senata dne 29. 6.
2000 pod opr. št. St 26/2000 sprejelo
naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Račka, Informatika, zastopanje in trgovina,
d.o.o., Rozmanova ul. 34, Novo mesto,
matična številka 5364744, šifra dejavnosti
51.190, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Račka, Informatika, zastopanje in trgovina,
d.o.o., Rozmanova ul. 34, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 6. 2000
St 25/2000-22
S-31580
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Hipot, Elektronski elementi in sistemi, d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej in
njegovimi upniki, vabi poravnalni senat upnike na narok za prisilno poravnavo, ki bo dne
23. 10. 2000 ob 13. uri, v sobi 108 Okrožnega sodišča v Novem mestu.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča, soba št. 15, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 6. 2000

St 11/2000
S-31582
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2000 sklep z dne 28. 6.
2000:
stečajni postopek nad dolžnikom Lekoma, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Celje, Ljubljanska 7, Celje – v stečaju, se v skladu z določili čl. 99/II ZPPSL
zaključi.
Sklep o zaključku stečajnega postopka
se objavi v Uradnem listu RS in na oglasni
deski na sodišču.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Lekoma, Trgovina in storitve, d.o.o., Celje,
Ljubljanska 7, Celje – v stečaju, izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 6. 2000
St 33/95
S-31583
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/95 sklep z dne 28. 6. 2000:
stečajni postopek nad dolžnikom: Sipak
plastika, Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o., Koroška 61, Velenje – v
stečaju, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika Sipak plastika, Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o.,
Koroška 61, Velenje – v stečaju, iz sodnega registra.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 6. 2000
St 60/92
S-31585
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 60/92 sklep z dne 7. 6.
2000:
stečajni postopek nad dolžnikom: ITC,
Inženiring za procesno tehnologijo Celje, Krekov trg 3, Celje, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika ITC, Inženiring za
procesno tehnologijo Celje, Krekov trg 3,
Celje, iz sodnega registra.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2000
St 12/2000-24
S-31610
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 12/2000 sklep z dne 29. 6.
2000:
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom: Spektra-Safari, Alarmnovarstveni sistemi, inženiring, projektiranje,
uvoz-izvoz, d.o.o., Tovarniška 35, Celje
– v stečaju, se v skladu z določili čl. 99/II
ZPPSL zaključi.
Zaključek stečajnega postopka se objavi na oglasni deski sodišča.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni od
te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Spektra-Safari, Alarmnovarstveni sistemi, inženiring, projektiranje, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Tovarniška 35, Celje – v stečaju, izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 6. 2000
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za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000

8, Ljubljana, z dnem 5. 1. 2000 zarubljeno
v korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
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Izvršbe in zavarovanja

Št. Z 43/2000
IZ-6066
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 275/2000 z
dne 27. 3. 2000 in sklepa tega sodišča
opr. št. Z 43/2000, zaradi zavarovanja upnikove (Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Podružnica Koper, Pristaniška ulica
št. 45, ki jo zastopa po pooblastilu Sonja
Ražman) denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastaviteljice
Klavdije Kocjančič, Šmarje 116, Koper, zarubi apartma v poslovni stavbi Hotel Jadranka v Portorožu, št. 11/IV, v četrtem
nadstropju v izmeri 23,40 m 2. Stanovanjsko poslovna stavba stoji na parc. št. 1543,
vpisana pri vl. št. 3742 k.o. Portorož, ki ga
je pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 9/200-JADR z dne 7. 3. 2000
in aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št.
9/2000-JADR z dne 28. 3. 2000, sklenjenim s Konekta, d.o.o., Obala 33, Portorož
kot prodajalcem.
Okrožno sodišče v Piranu
dne 10. 4. 2000
Št. Z 1999/01145-10
IZ-6111
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01145 z dne 18. 11.
1999 je bilo stanovanje št. 96, v IX. nadstropju v stanovanjski hiši Leninov trg 15,
sedaj Preglov trg 11 v Ljubljani, v skupni
izmeri 66,92 m2, ki je last dolžnika Spasić
Jeremija, Prijateljeva 28, Ljubljana in zastavitelja Spasić Ljiljane, Prijateljeva 28, Ljubljana, vsakega do 1/2, z dnem 12. 1. 2000
zarubljeno v korist upnika Dolenjske banke,
d.d., Seidlova c. 3, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,100.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2000

Št. Z 1999/01341-9
IZ-6319
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01341 z dne 25. 11.
1999 je bilo triinpolsobno stanovanje št. 3,
v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Hafnerjeva 4a v Ljubljani, v izmeri
99,80 m2 ter pripadajočega solastniškega
deleža na vseh skupnih prostorih, delih, napravah in zemljišču, ki je last dolžnice Ciglarič Renate, Hafnerjeva 4a, Ljubljana in zastavitelja Ciglarič Emila, Hafnerjeva 4a, Ljubljana, vsakega do 1/2 na podlagi prodajne
pogodbe sklenjene med Zelić Zlato kot prodajalko ter dolžnico in zastaviteljem kot kupcema, sklenjene dne 24. 4. 1997, z dnem
13. 3. 2000 zarubljeno v korist upnika Banke Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana,
Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 1999/01567-9
IZ-6320
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01567 z dne 21. 12.
1999 je bil poslovno trgovski center ob Tbilisijski cesti, stoječi na zemljišču parc. št.
500/3, 500/4 in 500/53 k.o. Trnovsko
predmestje, v skupni izmeri 8846 m2, zgrajenega do podaljšane III. faze, v 1. nadstropju, ki je last zastavitelja Investplan-u
d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana, z dnem
23. 3. 2000 zarubljeno v korist upnika Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

Št. Z 1999/01146-12
IZ-6112
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01146 z dne 16. 11.
1999 je bilo stanovanje št. 96, v IX. nadstropju v stanovanjski hiši Leninov trg 15,
sedaj Preglov trg 11 v Ljubljani, v skupni
izmeri 66,92 m2, ki je last dolžnice Spasić
Ljiljane, Prijateljeva 28, Ljubljana in zastavitelja Spasić Jeremija, Prijateljeva 28, Ljubljana, vsakega do 1/2, z dnem 12. 1. 2000
zarubljeno v korist upnika Dolenjske banke,
d.d., Seidlova c. 3, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,200.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2000

Št. Z 1999/01344-11
IZ-6321
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01344 z dne 26. 11.
1999 je bilo dvosobno stanovanje št. 24, v
IV. nadstropju stanovanjskega objekta v
Ljubljani, Ulica bratov Učakar 128, ki stoji
na parc. št. 2219/9 k.o. Šiška, v skupni
izmeri 61,24 m2, s souporabo skupnih prostorov in naprav objekta ter komunalne opreme stavbnega zemljišča in stavbnega zemljišča, ki je last zastaviteljev Stanko Jožeta
in Zdenke, oba Ulica bratov Učakar 128,
Ljubljana, vsak do 1/2, z dnem 31. 1. 2000
zarubljeno v korist upnika Factor leasing,
d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

Št. Z 2000/00332-7
IZ-6263
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00332 z dne 20. 3. 2000
je bilo enosobno stanovanje št. 20, v izmeri
30,50 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Prijateljeva ulica 19/I v Ljubljani, ki je last zastaviteljice Šerić Majde, Plešičeva 27, Ljubljana, z
dnem 11. 5. 2000 zarubljeno v korist upnika
Avtotehna, d.d., Celovška c. 175, Ljubljana,

Št. II R 730/99-8
IZ-6322
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 730/99 z dne 28. 7. 1999 je
bilo triinpolsobno stanovanje, oznake A-1,
št. 18, v izmeri 90 m2, z vrtom v izmeri
24,75 m2, ki se nahaja v pritličju bloka B-S3
v soseski BS 112-1 Gmajna Črnuče, Mlinska pot 8, Ljubljana ter garažni boks št.
67/1 v izmeri 12,15 m2, ki je last zastaviteljev Žakelj Franca in Zlate, oba Mlinska pot

Št. Z 1999/01157-8
IZ-6324
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01157 z dne 15. 11.
1999 je bilo stanovanje št. 136, v 17. nadstropju v Ljubljani, Vojkova 91, v izmeri
90,74 m2, ki je last zastavitelja Boh Andreja, Vojkova 91, Ljubljana, z dnem 1. 2.
2000 zarubljeno v korist upnika Hypo Alpe
Adria banke, d.d., Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 1999/01566-8
IZ-6325
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01566 z dne 22. 12.
1999 so bili poslovni prostori na naslovu
Dunajska 101, Ljubljana, v izmeri
161,80 m2, ki se nahajajo v pritličju objekta
A1 (med osjo A-C in osjo 1-4),stoječega na
parc. št. 123, 124, 125, 126, vse k.o.
Bežigrad in so last dolžnika DTS - FOR Zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Dunajska
101, Ljubljana, na podlagi pogodbe o prodaji poslovnih prostorov z dne 21. 10.
1991, sklenjene med dolžnikom in Dubravačko trgovino, d.d., Dubrovnik, Put republike 7, z dnem 15. 3. 2000 zarubljeni v
korist upnika Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. II R 731/99-12
IZ-6326
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 731/99 z dne 27. 7. 1999 je
bilo stanovanje št. 7, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Tržaška 113, v Ljubljani, v skupni izmeri 64,87 m2, ki je last
zastaviteljice Zrimšek Ljubice, Tržaška 113,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2159/92 z dne
19. 2. 1992, sklenjene s prodajalcem Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, z
dnem 3. 12. 1999 zarubljeno v korist upnika SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00092-7
IZ-6327
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00092 z dne 18. 1. 2000
je bilo stanovanje, stanovanjske oznake - tip
71, številka 70, v 6. nadstropju, varianta B,
ki se nahaja v soseski MS 4/5 Fužine, Ljubljana, stoječe na parcelah št. 1048/1,
1049, 1050, 1087/1, 1060, 1057, vse
k.o. Slape, v skupni izmeri 69,93 m 2, s pravico souporabe skupnih prostorov, naprav,
objektov in funkcionalnih površin, ki pripadajo tej soseski, ki je last dolžnika Rolin
Antona, Rusjanov trg 9, Ljubljana in zastaviteljice Novak Jane, Rusjanov trg 9, Ljubljana, na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
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548/85 z dne 2. 10. 1985, sklenjene z
Zavodom za izgradnjo Ljubljane TOZD Inženiring, Ljubljana, z dnem 9. 2. 2000 zarubljeno v korist upnika SKB Banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 956.536,90 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 1999/00973-8
IZ-6328
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/00973 z dne 25. 10.
1999 so bili poslovni prostori v 1. nadstropju poslovnega objekta Riharjeva 38, Ljubljana, ki se sestoji iz pisarne št. 101 v izmeri
23, 92 m2, pisarne št. 102 v izmeri
18,69 m2, pisarne št. 103 v izmeri
20,25 m2, pisarne št. 104 v izmeri 8,61 m2,
pisarne št. 105 v izmeri 31,95 m2, pisarne
št. 105a v izmeri 2,99 m2, pisarne št. 106 v
izmeri 20,09 m2, pisarne št. 106a v izmeri
27,95 m2, pisarne št. 106b v izmeri
28,95 m2, pisarne št. 107 v izmeri 9,01 m2,
pisarne št. 108 v izmeri 21,19 m2, pisarne
št. 109 v izmeri 19,62 m2, pisarne št. 110 v
izmeri 29,81 m2, WC v izmeri 7,50 m2, čajnica v izmeri 13,06 m2, hodnik v izmeri
26,55 m2, hodnik v izmeri 11,86 m2, skupaj 322 m2 in sorazmernega dela skupnih
delov stavbe, naprav in funkcionalnega zemljišča, kar vse stoji na parcelah št. 240/5,
1696/17, 240/6 in 240/8 vse k.o. Trnovsko predmestje, ki so last dolžnika C & G,
zastopanje, svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Riharjeva 38, Ljubljana, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 10. 5.
1994, sklenjene med Banko Noricum, d.d.,
Trdinova 4, Ljubljana, kot prodajalcem in
dolžnikom kot kupcem, z dnem 14. 3. 2000
zarubljeno v korist upnika Banke Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 300,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 1999/01571-6
IZ-6329
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01571 z dne 20. 12. 1999
je bilo stanovanje št. 11, ki se nahaja v mansardnem delu večstanovanjske stavbe, objekt B, v Ljubljani, Žavcarjeva 2, parc. št.
1253/2, 1255/1, 1257/1, 1258/1,
1259/1, 1255/4 k.o. Vič, v skupni izmeri
71,55 m2, skupaj s shrambo št. S 11, v izmeri 7,55 m2 in garažo št. 1, v izmeri
14,88 m2 ter pravico souporabe skupnih prostorov in naprav, ki služijo objektu kot celoti,
ki je last dolžnika Kaliterna Mladena, C. prve
Istrske brigade 19, Pobegi in zastaviteljice
Pintar Tadeje, Sestranska vas 41, Gorenja
vas, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11. 1999, sklenjene s prodajalcem Režun Janezom in Matejo,
Žavcarjeva 2, Ljubljana in kupcem - dolžnikom in zastaviteljico, z dnem 18. 1. 2000
zarubljeno v korist upnika SKB Banke, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 1999/01600-11
IZ-6330
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01600 z dne 7. 3. 2000
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je bilo stanovanje št. 3, v izmeri 67,92 m 2 v
Ljubljani, Endliharjeva 6, ki je last zastaviteljev Vogrinčič Zorke in Joškota, oba Endliharjeva 6, Ljubljana, z dnem 3. 4. 2000
zarubljeno v korist upnika Hypo Leasing,
d.o.o., Trg republike 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne
terjatve
v
višini
3,734.660,10 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. II R 909/99-10
IZ-6332
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 909/99 z dne 14. 9. 1999 sta
bila garažni boks št. 3/K1, v skupni izmeri
24,83 m2 in garažni boks št. 4/K1, v skupni izmeri 24,83 m2, ki se nahajata v drugi
kleti garažne hiše na parc. št. 1796,
1794/1, 1790, 1791 in 1801 k.o. Bežigrad v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama,
Ljubljana, ki sta last zastavitelja Jurjevčič
Janeza, Šmartinska cesta 14, Ljubljana, z
dnem 4. 2. 2000 zarubljena v korist upnika
Hypo Leasing, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,951.478,12 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00176-8
IZ-6333
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00176 z dne 31. 1. 2000
je bilo stanovanje št. 104, v izmeri
77,70 m2, v XIII. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Vojkova 73 v Ljubljani, ki
je last Petra Žiberta, Vojkova 77, Ljubljana
do 7/10 in Stanke Žibert, Vojkova 77, Ljubljana do 3/10 na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12. 1999, sklenjene med
prodajalko Irenko Gorjup, Vojkova 73, Ljubljana in dolžnikoma kot kupcema, z dnem
7. 4. 2000 zarubljeno v korist upnika Nove
ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,282.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00461-6
IZ-6334
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00461 z dne 20. 3. 2000
je bil poslovni prostor v skupni izmeri
322,22 m2, na Kolodvorski ulici 14, ki je
last dolžnika na podlagi pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 29. 12. 1999, sklenjene med Klasje, Mlinskim predelovalnim podjetjem Celje, d.d., kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem, z dnem 6. 4. 2000 zarubljen v korist upnika Probanke, d.d., Maribor, Gosposka ulica 23, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
534.150 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. II R 938/99-12
IZ-6336
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 938/99 z dne 4. 10. 1999 je
bila garsonjera št. 44 v VII. nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani, Ziherlova ul.
41 (objekt D), v izmeri 32,82 m2, pripadajočo shrambo v kleti, ki je last dolžnice Gorički Živke, Žibernik 33, Rogaška Slatina in
zastaviteljice Gorički Lidije, Na zelenici 8,
Celje, z dnem 2. 11. 1999 zarubljena v ko-

rist upnika Banke Celje, d.d., Vodnikova 2,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,962.400 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00164-12
IZ-6337
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00164 z dne 11. 2. 2000
je bil poslovni prostor št. 21/2a, v izmeri
48,5 m2, v I. nadstropju poslovno - trgovskega centra ob Tbilisijski cesti, na zemljišču parc.
št. 500/3, 500/4 in 500/53, vl. št. 4580
k.o. Trnovsko predmestje, ki je last zastavitelja Hostnik Boštjana dr. med., Cesta v Zg. log
55, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 25/99-PTC Vič 1 z dne 7. 10.
1999, z dnem 7. 4. 2000 zarubljen v korist
upnika Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00463-6
IZ-6338
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00463 z dne 17. 3. 2000
je bilo trisobno stanovanje št. 12, v III. nadstropju, v skupni izmeri 64,95 m2, Ljubljana, Tesarska 8, ki je last zastaviteljice Sneguljčice Šišić, Tesarska 8, Ljubljana, z dnem
5. 4. 2000 zarubljeno v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,500.000
ATS v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00200-8
IZ-6339
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00200 z dne 28. 2. 2000
je bilo dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 10, v skupni izmeri 80,80 m2, v
IV. nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu Viška 42, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 1090 in 1091 k.o. Vič, s sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču,
ki je last dolžnice Žužek Olge, Viška cesta
42, Ljubljana in zastavitelja Žužek Vincencija, Viška cesta 42, Ljubljana, z dnem 8. 3.
2000 zarubljeno v korist upnika Salus - promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Mašera Spasićeva 10,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 1999/01066-6
IZ-6340
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01066 z dne 28. 10.
1999 je bila nepremičnina - parc. št.
2011/1, dvorišče v izmeri 5227 m2, stavbišče s poslovno zgradbo v izmeri 2509 m2
k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika Skupina
Atlantis hiša računalnikov, d.o.o., Parmova
51, Ljubljana do deleža 3705/100000, v
naravi poslovni prostori na JV strani, v 1.
nadstropju prečne stavbe Parmova 51,
Ljubljana, v skupni izmeri 287 m2 ter - parc.
št. 2011/4, dvorišče v izmeri 109 m2 k.o.
Bežigrad, ki je last dolžnika Skupina Atlantis
hiša računalnikov, d.o.o., Parmova 51, Ljub-
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ploščadi 8 v Ljubljani, parc. št. 1008, 1003
in 1002/1 k.o. Ježica, ki je last dolžnika
Fuerst Jurija, Kozjanskega odreda 19, Celje na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 5. 1999, sklenjene s prodajalcem Natašo Žagar (prej Macarol), Glinškova ploščad 18, Ljubljana in kupcem - dolžnikom, z dnem 10. 1. 2000
zarubljeno v korist upnika Banke Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2000

lodajalko - materjo Angelo Avramovič, ter
izjave o dovolitvi obremenitve darovane nepremičnine z dne 28. 3. 2000, s katero je
darilodajalka Angela Avramovič prepoved
obremenitve darovane nepremičnine preklicala oziroma omejila v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 140.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2000
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ljana do deleža 55320/100000, v naravi
dvorišče v izmeri 60,30 m2, z dnem 24. 11.
1999 zarubljeni v korist upnika Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, 9020
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00177-9
IZ-6341
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00177 z dne 11. 2. 2000
je bilo enosobno stanovanje, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjskega objekta
na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana, v skupni izmeri 73,88 m2, in to kuhinja v izmeri
12 m2, soba v izmeri 57,63 m2, skupni WC
v izmeri 0,75 m2, skupni hodnik v izmeri
1,50 m2 in drugi prostori v izmeri 2 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št. 229 pri zamljiškoknjižnem vložku št. 255 k.o. Ljubljana
Mesto v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Ljubljani, ki je last dolžnika Anzeljc Vojka,
Pot Draga Jakopiča 3, Ljubljana - Črnuče, z
dnem 6. 4. 2000 zarubljeno v korist upnika
Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne tejatve v višini 8,200.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00262-7
IZ-6370
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00262 z dne 28. 2. 2000
je bil lokal št. 4, v izmeri 52,14 m2, v objektu
S-1 Zigurat v soseski ŠS - 7/1, Smrtnikova 4,
Ljubljana, s pravico do souporabe skupnih
naprav v objektu in funkcionalnega zemljišča,
ki je last dolžnika Oman Pavleta, Tominčeva
ul. 24, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 60/87-L z dne 30. 10. 1987, z
dnem 27. 3. 2000 zarubljen v korist upnika
Banke Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Z 2000/00170-9
IZ-6371
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00170 z dne 31. 1. 2000
je bil poslovni prostor in sicer lokal v objektu ROG ob Trubarjevi cesti v Ljubljani, v
izmeri 114,30 m2, ki je last zastavitelja ABC
Pomurka, Trgovsko podjetje Galeb, p.o.,
Mestni trg 21, Ljubljana, na podlagi pogodbe št. 35/84-05120-38 z dne 9. 3. 1984,
sklenjene med prodajalcem Imos - splošno
gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o. in zastaviteljem kot kupcem, z dnem 3. 4. 2000
zarubljen v korist upnika Banke Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 120,750.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. II R 939/99-13
IZ-6372
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 939/99 z dne 11. 10. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 52, v 8. nadstropju stanovanjskega bloka na Glinškovi

Št. Z 2000/00197-10
IZ-6373
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00197 z dne 4. 2. 2000
je bilo enosobno stanovanje št. 4, v izmeri
43,51 m2, v 1. nadstropju, kletno shrambo
v izmeri 3,00 m2 v kleti, vse se nahaja v
objektu C na ureditvenem območju BS 4/2
Stožice, ki je last dolžnikov Herman Vesne
in Igorja, oba Babno 20/a, Celje, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 193/99 z dne 21. 10. 1999, sklenjene
s prodajalcem Reality Kranj, d.o.o., Čirče
35, Kranj in ZIL Inženiring, d.d., Ljubljana,
Kersnikova 10, Ljubljana in kupcem - dolžnikoma, z dnem 5. 4. 2000 zarubljeno v
korist upnika Banke Celje, d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12,590.200 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Št. Riz 533/99
IZ-4711
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 533/99 z dne 17. 11.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. Gen. m. b. H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, ki ga zastopa
odvetnica Breda Senčar Leljak iz Maribora,
proti dolžnikoma Muršak Tomažu in Muršak
Mateji, oba stan. Trg Dušana Kvedra 9, Maribor ter zastaviteljici Mariji Kreže, stan. Šolska
ul. 8, Limbuš, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini 280.000 ATS s pripadki, v
tolarski protivrednosti, zarubljeno dne 7. 3.
2000 v korist upnika, s prepovedjo razpolaganja in sicer: dvosobno stanovanje št. 4 v I.
nadstropju večstanovanjske hiše v Limbušu Šolska ulica 8 (prej ob Blažovnici 22), v skupni izmeri 59,27 m2, katero stoji na parc. št.
86/2 k.o. Limbuš in katerega izključna lastnica je zastaviteljica Kreže Marija na osnovi prodajne pogodbe št. 2663/93 z dne 15. 1.
1993, sklenjene s prodajalcem Občino Maribor, ki je bila overjena pri Temeljnem sodišču
v Mariboru, Enota v Mariboru, dne 19. 4.
1993 pod št. III Ov. 2405/93.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 1999
Št. Z 2000/00407
IZ-6122
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00407 z dne
13. 4. 2000 je bila nepremičnina trisobno
stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Na poljanah 41, v skupni
izmeri 66,84 m2, katero stoji na parceli št.
1546/2, pripisani k vl. št. 675 k.o. Studenci in katerega izključni lastnik je zastavitelj
Jožef Staršek na podlagi darilne pogodbe z
dne 24. 1. 2000 in dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne 30. 3. 2000, sklenjenih z dari-

Št. Z 2000/00477
IZ-6287
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Marije Škovrlj iz Ptuja št. SV
196/2000 z dne 14. 4. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00477 dne 18. 5. 2000 opravilo rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo:
– dvosobnega stanovanja št. 17 v izmeri
56,86 m2 v II. nadstropju in dvosobnega
stanovanja št. 22 v izmeri 47,56 m2 v III.
nadstropju stanovanjske hiše v Rušah, Ul.
Ruške čete 5, stoječe na parc. št. 608,
pripisani k vl. št. 1019 k.o. Ruše;
– dvosobnega stanovanja št. 7 v izmeri
48,82 m2 v I. nadstropju stanovanjske hiše
v Rušah, Ul. Ruške čete 7, stoječe na parc.
št. 607, pripisani k vl. št. 1019 k.o. Ruše;
– enosobnega stanovanja št. 35 v izmeri
35,09 m2 v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Rušah, Ul. Ruške čete 8, stoječe na
parc. št. 617/1, pripisani k vl. št. 1019 k.o.
Ruše;
– ene sobe št. 5 v izmeri 20,65 m2 v I.
nadstropju in dvosobnega stanovanja št. 4 v
izmeri 46,32 m2 v I. nadstropju stanovanjske
hiše v Rušah, Ob Dravi 11, stoječe na parc.
št. 11, pripisani k vl. št. 1050 k.o. Ruše,
last dolžnika Dušana Belšaka, Slomškova 16, Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 17. 12. 1999 s prodajalcem
Torero, d.o.o., Tržaška c. 53, Maribor, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Nove
Kreditne banke Maribor, d.d., v višini
20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2000
Št. Z 2000/00567
IZ-6392
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 398/2000 z dne 18. 5. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00567 z dne 25. 5. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - dvoinpolsobnega stanovanja
št. 407 v skupni izmeri 68 m2, ki se nahaja v
IV. etaži stanovanjskega objekta Cesta XIV.
divizije 1-3, stoječega na parc. št. 1048/5,
1087/7 in 1084/44 v k.o. Pobrežje, last
zastavitelja Jožeta Čopa, stan. Šentvid pri
Stični 12, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 9. 12. 1998, sklenjene s prodajalcem
Slocan, d.o.o., Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnika Nove Kreditne banke
Maribor, d.d., v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2000
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Št. Z 2000/00561
IZ-6393
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 387/2000 z dne 17. 5. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00561 z dne 25. 5. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - poslovnih prostorov v levem
kareju IV. nadstropja trgovsko-poslovnega
objekta City v Mariboru, Vita Kraigherja 5
(proti hotelu Slavija), v izmeri 910,20 m2 in
10 parkirnih mest v IV. kleti podzemne garaže tega objekta s številkami od 161-170,
vse zgrajeno na parc. št. 1771 v k.o. Maribor Grad, last dolžnika Surovina, družba za
predelavo odpadkov, d.d., Maribor, na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene z Mestno
občino Maribor in Skladom Stavbnih zemljišč Mestne občine Maribor, v zavarovanje
denarne terjatve upnika Nove Kreditne banke Maribor, d.d., v višini 502.000,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2000
Št. Z 2000/00586
IZ-6472
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 428/2000 z dne 30. 5. 2000, v skladu s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00586 dne 31. 5. 2000 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo - poslovnih prostorov v izmeri
105,50 m2, ki se nahajajo v pritličju poslovne stavbe v Mariboru, Ul. XIV. divizije
36, s sorazmerno pripadajočimi skupnimi
deli stavbe, stoječe na parc. št. 1212/3,
pripisani k vl. št. 1267 k.o. Pobrežje, last
dolžnika Flamingo, d.o.o., Gornja Radgona, na podlagi prodajne pogodbe ev. št.
279/97, sklenjene dne 1. 12. 1997 s prodajalcem Barta & Barta, d.o.o., Maribor, v
zavarovanje denarnih terjatev upnika Nove
Kreditne banke Maribor, d.d., v višini
65,000.000 in 60,000.000 SIT ter
22,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2000
Št. Z 12/2000
IZ-6123
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Banke Velenje, d.d., Velenje, Bančne skupine Nove Ljubljanske Banke, Rudarska 3, Velenje, do dolžnika Krasniqi Rexhepa, s.p., Kersnikova 2 b, Velenje, je bila
po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z
12/2000 z dne 16. 2. 2000, za zavarovanje denarne terjatve upnika do dolžnika v
višini 5,300.000 SIT s pripadki, v korist upnice ustanovljena zastavna pravica na poslovnem lokalu v pritličju desno od vhoda v
stanovanjskem bloku Kardeljev trg 2, Velenje, v izmeri 28,90 m2, katerega lastnik je
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 12. 1999 med prodajalko
Skornšek Majo, Kraigharjeva 3, Velenje in
kupcem Krasniči Šaipom, Šalek 93, Velenje, zastavitelj Krasniči Šaip, Šalek 93, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. In 98/97
IZ-6177
Naroku v izvršilni zadevi upnika Habit,
d.o.o., Velenje, Kersnikova 11 zoper dolžnika Strahovnik Darko, Velenje, Prešernova
6, zaradi izterjave 95.107 SIT s pp.
Ob oklicu zadeve se ugotovi, da pristopi
poobl. upnika Janez Prislan.
Upnik navaja, da v celoti vztraja pri predlagani izvršbi, saj mu dolžnik še ni ničesar
poravnal na račun terjatve. Poleg tega ima
zoper njega vložene še tri izvršbe tako, da
jih je dosedaj skupaj 5. Tudi druge so predlagane na nepremičnino - prodajo stanovanja dolžnika v Velenju, Prešernova 6.
Upnik nadalje navaja, da to stanovanje
še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Sodišče ugotovi, da je upnik v predlogu
za izvršbo predlagal tudi popis dolžnikove
nepremičnine - to je stanovanja v Velenju,
Prešernova 6.
Sodišče zato sprejme v smislu določila
čl. 211 ZIZ naslednji sklep:
V zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v
Velenju z dne 26. 11. 1997 opr. št. In
98/97 se opravi rubež nepremičnine, to je
stanovanja v V. nadstropju v Velenju, Prešernova 6 v izmeri 52,63 m2, ki v zemljiško
knjigo še ni vpisana.
Rubež te nepremičnine ima pomen
vknjižbe zastavne pravice v korist upniku na
navedeni nepremičnini.
Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, to je navedenim
stanovanjem pod pretjo kazenske odgovornosti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 4. 2000
Št. In 2000/00009
IZ-6124
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik v izvršilni zadevi upnika Begrad, d.d., Novo mesto, Kočevarjeva 2, proti dolžniku Tonja Matjažu,
roj. leta 1966, iz Črnomlja, Ulica Marjana
Kozine 6, zaradi izterjave 1,896.242,70
SIT, na naroku, opravljenem po določbi
211. člena zakona o izvršbi in zavarovanju,
v prisotnosti pooblaščenke upnice Pečjak
Požek Marije in pooblaščenke dolžnice Tatjane Tonja, dne 13. 4. 2000 sklenilo:
Opravi se rubež na stanovanju št. 1, ki
se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka
na Grajski cesti 3 in 5, stoječem na parc. št.
1157/31, vpisani pod vl. št. 1138 k.o. Loka in obsega stanovanje v izmeri 73,75 m2
in klet 2 v izmeri 12,32 m2, skupaj torej
86,07 m2 s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih ter napravah zgradbe in na
funkcionalnem zemljišču v deležu, ki pripada kupljenemu etažnemu delu glede na celotno vrednost v celi hiši, ki je last dolžnice
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 2/83,
z dne 24. 10. 1997, sklenjene med upnikom Begrad, d.d., kot prodajalcem in MSC
Matjaž Tonja s.p. kot kupcem.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 4. 2000
Št. Z 376/2000
IZ-6248
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 376/2000 z dne 21. 4.
2000 je bilo enosobno stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Preska 1, Tržič, ki stoji na parc. št. 591/7 k.o.
Tržič, v skupni površini 35,13 m2 in še ni

vpisano v zemljiški knjigi, dolžnica Dušanka
Bučić pa ga je pridobila na podlagi prodajne pogodbe, ki jo je dne 27. 3. 2000 sklenila s Sašo Brajnik, na naroku, opravljenem
dne 11. 5. 2000 v navzočnosti dolžnice in
zastavne dolžnice Dušanke Bučić, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi, št. 13/99 z dne 25. 2.
1999 v višini 1,150.000 SIT v korist upnice
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 5. 2000
Št. Z 2000/00028
IZ-6289
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00028, ki ga je dne 16. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na trosobnem stanovanju v IV.
nadstropju stanovanjskega bloka št. SC na
naslovu Groharjevo naselje 12, Škofja Loka, zgrajeno na parceli št. 291 k.o. Stara
Loka, v skupni neto izmeri 67,94 m2, ki obsega predsobo v izmeri 7,67 m2, kuhinjo v
izmeri 12,86 m2, dnevno sobo v izmeri
16,62 m2 in 12,82 m2, spalnico v izmeri
10,70 m2, stranišče v izmeri 1,67 m2, kopalnico v izmeri 6,08 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih delih in
napravah objekta kot tudi sorazmernim deležem stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki sta ga dolžnik in zastaviteljica pridobila na podlagi menjalne pogodbe z dne
24. 3. 2000, sklenjene med Dragoslavo Košuta ter dolžnikom in zastaviteljico, ki je last
dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2,
zastavna pravica v korist upnika Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 5. 2000
Št. Z 63/2000
IZ-6295
V izvršilni zadevi upnice Volksbank - Ljudske banke, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30,
Ljubljana, ki jo zastopa mag. odv. Gregor
Velkaverh iz Kopra, zoper dolžnika Zelcom,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30 in zastaviteljev Stanić Nade, Koper, Bazoviška
ul. 3 ter Stjepović Dragomirja, Koper, Dekani 78/d, zaradi zavarovanja denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini.
Prisotni izjavijo, da se odpovedujejo pritožbi zoper sklep naslovnega sodišča opr.
št. Z 63/2000 z dne 10. 5. 2000.
Na podlagi sporazuma strank sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 409/2000 z dne 20. 4. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
63/2000 z dne 10. 5. 2000 se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Volksbank
- Ljudske banke, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30, Ljubljana, do dolžnika Zelcom,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30, na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu z devizno klavzulo št. 47/III z dne 13. 3. 2000 v
višini 240.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan koriščenja posojila, z obrestno mero trimesečni Euribor + 4,0% letno,
spremenljivo pod pogoji in na način kot je
razvidno iz navedene posojilne pogodbe in
končnim rokom vračila dne 30. 4. 2007

Št.
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Markom Logarjem in Martino Zorn, kot prodajalcema dne 17. 12. 1999.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2000

Št. Z 68/2000
IZ-6318
Dolžnik: Junior-Proizvodnja, trgovina, turizem in gostinstvo, d.o.o., Izola, Ob Progi
9E, Izola, ki jo zastopa direktor Antolović
Ernesto.
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 394/2000 z
dne 18. 4. 2000 in sklepa tega sodišča opr.
št. Z 68/2000, zaradi zavarovanja upnikove
(Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Podružnica Koper, Pristaniška ulica št. 45, ki jo
zastopa po pooblastilu odv. Boris Bavdek iz
Ljubljane) denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastavitelja Konfekcija in trgovina tekstila Ernest Antolović,
s.p., Ob Progi 9, Izola, zarubi poslovni prostor, zgrajen do vključno IV, gradbene faze, v
PT I številka E3 in E4, skupaj v izmeri
221,64 m2, s pripadajočim sorazmernim delom stavbišča v izmeri 112, 60 m2
(914/10.000 celotnega stavbišča), funkcionalnem zemljiščem-dvorišču v izmeri
90,00 m2 (720/10.000 celotnega dvorišča),
vse stoječe na parc. št. 1402/84 s pravico
vknjižbe lastninske pravice ter souporabo, s
pravico vknjižbe služnostne pravice ceste št.
1 v izmeri 37,00 m2 (238/10.000 celotne
površine ceste 1), parc. št. 1902/90 ter
ceste št. 3 v izmeri 36,00 m2 (540/10.000
celotne površine ceste 3), parc. št.
1402/84, vse vpisano v vl. št. 4573 k.o.
Izola II in III, ki jo je zastavitelj pridobil na
podlagi prodajne pogodbe št. 45/98 z dne
26. 2. 1998, sklenjene med GIP Stavbenik,
d.d., Koper kot prodajalko in zastaviteljem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 22. 5. 2000
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opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer nepremičnine, vpisane v z.k. vložku št. 888 k.o. Koper, ki v
naravi predstavlja stanovanje v stanovanjski
hiši na naslovu Bazoviška ulica 3, Koper, v
izmeri 64,80 m2 in se nahaja v I. nadstropju
navedene stanovanjske hiše, ki je last zastaviteljice Stanić Nade, kakor to izhaja iz
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med njim
in Občino Koper, dne 13. 1. 1993, št.
362-64/93.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 5. 2000
Št. R 381/99
IZ-6076
V izvršilni zadevi upnice Nove ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Boris Bavdek iz
Ljubljane, Šubičeva 2/IV, zoper dolžnika in
zastavitelja Petreš Zvonka iz Izole, Ul. Freda
Bidovca 1 in Delaš Ellen iz Kopra, Beblerjeva ul. 4, zaradi zavarovanja denarne terjatve
z zastavno pravico na nepremičnini.
Na podlagi sporazuma strank sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra
pod opr. št. SV 651/99, z dne 22. 12.
1999 in sklepa naslovnega sodišča opr.
št. R 381/99 z dne 30. 12. 1999, se zaradi zavarovanja denarnih terjatev upnice
Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, in
sicer do:
– dolžnika in zastavitelja Petreš Zvonka
iz Izole, Ul. Freda Bidovca 1, na podlagi
pogodbe o kreditu št. 236-2320/68 z dne
20. 12. 1999, v višini 5,000.000 SIT s pp,
z obrestmi TOM + 6,0% letno, spremenljiva
v višini, rokih in na način, določen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah
upnice; terjatev zapade v plačilo v 180-ih
mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu, in sicer začenši od dneva porabe kredita ali najkasneje dne od poteka roka za njegovo porabo,
ki je dne 31. 1. 2000 ter pod drugimi pogoji razvidnimi iz sporazuma strank in navedene pogodbe, ki je priloga sporazuma strank,
dolžnice in zastaviteljice Delaš Ellen iz Kopra, Beblerjeva ul. 4, na podlagi pogodbe o
kreditu št. 236-2321/90 z dne 20. 12.
1999, v višini 3,000.000 SIT s pp, z obrestmi TOM + 6,0% letno, spremenljiva v višini,
rokih in na način, določen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice;
terjatev zapade v plačilo v 180-ih mesečnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu, in sicer začenši od
dneva porabe kredita ali najkasneje dne od
poteka roka za njegovo porabo, ki je dne
31. 1. 2000 ter pod drugimi pogoji razvidnimi iz sporazuma strank in navedene pogodbe, ki je priloga sporazuma strank; opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer - štirisobnega stanovanja št. 12, v skupni izmeri 126,175 m2,
bivalne površine 96,25 m2, v drugem nadstropju in podstrešju stanovanjskega bloka
v Kopru, Beblerjeva 3, s parc. št. 249, 261,
262, vse k.o. Semedela, s pripadajočo solastninsko pravico na stavbišču in zemljišču,
glede na delež sorazmeren vrednosti stanovanja v primerjavi s skupno vrednostjo etažne lastnine v celi hiši, kar je last dolžnikov in
zastaviteljev, kot je to razvidno iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med njima ter

Št. R 1/00
IZ-4710
V izvršilni zadevi upnice Nove ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Boris Bavdek iz Ljubljane, Šubičeva 2/IV, zoper dolžnika Perič
Rada, s.p., Koper, Prisoje 7/b, z dejavnostjo Trgovina na drobno Piramida, Muzčeva 2,
Izola in zastaviteljico Perič Vanjo, Koper, Prisoje 7/b, zaradi zavarovanja denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičninah.
Na podlagi sporazuma strank sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 652/99 z dne 21. 12. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R 1/00
z dne 7. 1. 2000, se zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice Nove ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana do dolžnika Perič Rada, s.p., Koper, Prisoje 7/b, na podlagi
kreditne pogodbe reg. št. 24A900201 z
dne 8. 12. 1999, v višini 6,000.000 SIT s
pp, z obrestmi TOM + 5,75% letno, ki se
spreminja v skladu z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice, terjatev
zapade v plačilo v 28 tromesečnih obrokih,
ki zapadejo v plačilo 10. v mesecu, s tem
da prvi obrok zapade v plačilo dne 10. 3.
2000, zadnji pa dne 7. 12. 2006 ter pod
drugimi pogoji razvidnimi iz sporazuma
strank in navedene kreditne pogodbe, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnih prostorov označenih kot lokal L-7 v izmeri 20,40 m2 in
lokal L-8 v izmeri 20,40 m2, vhod B, kot
posamezni (etažni) del v stanovanjsko - poslovnem objektu Olmo - Koper v Kopru, Na
Prisojah 7, na zemljišču s parc. št. 467/1
k.o. Semedela, ki sta last zastaviteljice, kot
je to razvidno iz Prodajne pogodbe št.
112-038/143-93 z dne 22. 10. 1993,
sklenjene z SKB - Investicijsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 56.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2000
Št. Z 00/105
IZ-6317
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 00/105 z dne 16. 5. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Banke Celje, d.d.,
Celje, Vodnikova 2, Celje, proti dolžniku
Katji Fink, Ul. Frankolovskih žrtev 15, Celje
in proti zastavitelju Roku Finku, Ul. Frankolovskih žrtev 15, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika do dolžnikov v višini
5,000.000 SIT s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine stanovanje v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske hiše, Ljubljanska 6 v
Celju, ki je locirano desno, gledano iz stopnišča navzgor, v skupni izmeri 90,98 m2,
katere lastnik je Rok Fink, Ul. Frankolovskih
žrtev 15, Celje, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 3. 1996.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

Št. Z 63/2000
IZ-6380
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
91/2000 z dne 17. 3. 2000, zaradi zavarovanja upnikove (A Banka, d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 58, Podružnica Koper, Ferrarska 10, zanjo Jerman Dušan) denarne
terjatve z zastavno pravico na nepremičnini
v lasti zastaviteljice Štajner Erike, s.p., Izola, Drevored 1. maja 4a, zarubi poslovni
prostor pisarna št. 1, 40, 19 m2 v objektu
Kinodvorana v Izoli, stoječi na parc. št. 1297
k.o. Izola mesto, poslovni prostor št. 4, 5 in
7 v izmeri 48,33 m2 v objektu Kinodvorana
v Izoli, ki stoji na parc. št. 1297 k.o. Izola
mesto, z naslovom Drevored 1. maja 4a,
Izola, ki ju je zastaviteljica pridobila na podlagi kupne pogodbe št. KI 496/6 z dne
2. 9. 1993 sklenjene s SGP Koper, p.o.
Koper in prodajne pogodbe z dne 14. 2.
2000, sklenjene z Alons, d.o.o., Izola.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 22. 5. 2000
Št. Z 127/2000
IZ-6342
Ob oklicu se ugotovi, da je pristopil upnik Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana, Čopova 38, Ljubljana, zanjo Janez Feher, ki vloži pooblastilo, dolžnik Štimac Janez, s.p. - tesarstvo in krovstvo, Kamnik, Zikova 3, Kamnik in zastaviteljica Štimac Anica, Zikova 3, Kamnik, nista pristopila, vabili sta izkazani.
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika za zavarovanje denarne terja-
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tve v višini 3,000.000 SIT s pp pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. SV 409/2000 z dne 29. 3. 2000,
in sicer na stanovanju v stanovanjski hiši v
izmeri 66,70 m2 na Zikovi 3 v Kamniku, ki
leži na parceli št. 761/18 k.o. Kamnik.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 5. 2000
Št. Z 121/2000
IZ-6344
Ob oklicu se ugotovi, da je pristopil upnik Hypo leasing, d.o.o., Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, zanj Vidmar
Matija, poobl. v notarskem zapisu opr. št.
SV 278/2000, dolžnik Družba K.G., d.o.o.,
Kamnik, Glavni trg 21, Kamnik in zastaviteljica Katarina Grubor, Markovo 3 d, Kamnik, nista pristopila, vabili sta izkazani.
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika za zavarovanje denarne terjatve
v višini 1,560.739,70 ATS s pp pod pogoji iz
neposrednega notarskega zapisa opr. št. Sv
278/2000 z dne 3. 4. 2000, in sicer na poslovnem prostoru - trgovskem lokalu št. 1 v
izmeri 31,30 m2 v poslovno stanovanjskem
objektu začelje Albrehtove hiše v Kamniku,
stoječem na parc. št. 115/1 k.o. Kamnik.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno
in poplačilno pravico z dne oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 5. 2000
Št. Z 119/2000
IZ-6347
Dolžnik in zastavitelj Jelečević Emsa, Vir,
Šaranovičeva 27, Domžale.
Zastavitelj Jelečević Šemso, Vir, Šaranovičeva 27, Domžale.
Ob oklicu se ugotovi, da so pristopili vsi
vabljeni.
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika Banke Domžale, d.d., Domžale, Ljubljanska 62, Domžale, zanjo Kremzar Marija, ki vloži pooblastilo, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,700.000 SIT
s pp, pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. SV 270/2000 z
dne 4. 4. 2000, in sicer na stanovanju št.
31 na naslovu Groharjeva 2 v Kamniku, ki
se nahaja v večstanovanjskem objektu B-7
Bakovnik- jug-Kamnik, stoječe na parc. št.
1368, 1251/1 k.o. Podgorje s površino
36 m2 ter na podlagi pogodbe o prodaji
zazidalnega stavbnega zemljišča št.
46401-0003/98 z dne 17. 3. 2000, skupna lastnika zemljišča parc. št. 1368/11 k.o.
Podgorje v izmeri 8 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 5. 2000
Št. Z 120/2000
IZ-6348
Dolžnik in zastavitelj Jelečević Šemso,
Vir, Šaranovičeva 27, Domžale.
Zastavitelj Jelečević Emsa, Vir, Šaranovičeva 27, Domžale.
Ob oklicu se ugotovi, da so pristopili vsi
vabljeni.
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika Banke Domžale, d.d., Dom-
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žale, Ljubljanska 62, Domžale, zanjo Kremzar Marija, ki vloži pooblastilo (pri opr. št. Z
119/2000), za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,700.000 SIT s pp, pod pogoji
iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 271/2000 z dne 4. 4. 2000,
in sicer na stanovanju št. 31 na naslovu
Groharjeva 2 v Kamniku, ki se nahaja v večstanovanjskem objektu B-7 Bakovnikjug-Kamnik, stoječe na parc. št. 1368,
1251/1 k.o. Podgorje s površino 36 m2 ter
na podlagi pogodbe o prodaji zazidalnega
stavbnega zemljišča št. 46401-0003/98 z
dne 17. 3. 2000, skupna lastnika zemljišča
parc. št. 1368/11 k.o. Podgorje v izmeri
8 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe. Z rubežem pridobi upnik
zastavno in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 5. 2000
Št. Z 2000/00149
IZ-6346
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00149, ki ga je dne 23. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 02, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v
Radomljah, Triglavska 2, v neto izmeri
53,20 m2, in sicer kuhinjo 11,60 m2, sobo
13,23 m2, sobo 15,31 m2, hodnik
3,80 m2, WC in kopalnico 3,42 m2, shrambo 1,56 m2, balkon oziroma teraso
0,40 m 2 in druge prostore 4,42 m2 s sorazmernim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah stavbe ter stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika in zastavitelja do višine 1/2 celote, zastavna pravica v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,460.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15.5. 2000
Št. R 212/99
IZ-6350
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice SKB Banke, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri iz Laškega, do dolžnice Vite Kolšek, Kidričeva 15, Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št. R 212/99 z dne
12. 7. 1999 za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnice v višini 2,000.000
SIT s pripadki, z rubežem dne 24. 9. 1999
v korist upnice ustanovljena zastavna pravica na 2-sobnem stanovanju št. 4 v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 15, Velenje, v izmeri 45,35 m2, katerega lastnica je zastaviteljica Kolšek Bibijana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 11. 1994, št. 251-3820/93-DU, ter
aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 20. 4.
1999, sklenjeni s prodajalcem Zavodom za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 5. 2000
Št. R 159/99
IZ-6352
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici opr. št. R 159/99 z dne
27. 12. 1999 in opravljenih rubežev nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiški knjigi, sta
bili nepremičnini, in sicer:

– stanovanje št. 14/II, ki ni vpisano v
etažni lastnini, v stanovanjski hiši v Ul. Pohorskega odreda 9, Slovenska Bistrica, na
parc. št. 786, prip. k vl. št. 1380 k.o. Slovenska Bistrica, v izmeri 43,29 m2 in solastninskem deležu skupnih prostorov, delov
objektov in naprav, last Alenke in Roberta
Skrbineka, vsakega do ene polovice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
11. 10. 1999; in
– stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjskega bloka v Dravogradu, Mariborska c.
13, zgrajenem na parc. št. 1017/1 k.o.
Dravograd, v izmeri 63,41 m2, s solastninskim deležem skupnih prostorov 12,12 stotin, ki je last Jerice Krančan na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 20. 9. 1993 in aneksa št. 1 z dne
15. 11. 1999, po sporazumu strank zarubljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružnice Maribor,
Strossmayerjeva 26, zaradi zavarovanja upničinih denarnih terjatev v višini 2,200.950
SIT s pp in 1,467.300 SIT s pp.
Rubež nepremičnin ima pomen vknjižbe
zastavnih pravic.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 19. 5. 2000
Št. Z 2000/00012
IZ-6354
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00012, ki ga je dne 5. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na stanovanjski hiši na Ulici
bratov Hvalič 49 v Novi Gorici, stoječa na
parc. št. 420/44 k.o. Kromberk, pridobljena na podlagi razdelilne pogodbe št. 44/91
z dne 30. 4. 1991, sklenjeni s stanovanjsko zadrugo Damber, last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2 in na dolžniku Stojanu Štruklju lastni 4942/100.000 naslednjih nepremičnin: parc. št. 36/2, 2/3 parc.
št. 36/5 in 1/2 parc. št. 36/4 ter 1/2 parc.
št. 36/3, vse k.o. Nova Gorica, ki jih je
dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 23. 11. 1994 s podjetjem Centralnimi obrati p.o. Nova Gorica v stečaju, kot prodajalcem in pogodbe o
medsebojnih razmerjih z dne 15. 11. 1994,
zastavna pravica v korist upnika: Banka Vipa
s.s., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2000
Št. Z 2000/00039
IZ-6355
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00039, ki ga je dne 5. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe na ulici Gradnikove brigade 31 v Novi Gorici,
stoječi na parc. št. 461, vpisani v vl. št. E
68 k.o. Nova Gorica, lokal L1, v izmeri
76 m2, s pripadajočo komunalno opremo in
stavbnim zemljiščem, ki je last dolžnika na
podlagi pogodbe, sklenjene dne 20. 11.
1997 s prodajalcem D.I.V.I., d.o.o., Nova
Gorica, zastavna pravica v korist upnika Banke Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2000

Št.

60-62 / 7. 7. 2000 / Stran 5853

solastninski delež na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču,
ki stoji na parc. št. 480/1, 480/2, 516/3,
516/5, 516/7, 516/8 in 516/9, vse k.o.
Nova Gorica, ter na poslovnem prostoru v I.
nadstropju Poslovno stanovanjskega objekta Metulja na Cankarjevi ulici 60 v Novi Gorici, v izmeri 26,41 m2 ter solastninski delež
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc.
št. 480/1, 480/2, 516/3, 516/5, 516/7,
516/8 in 516/9, vse k.o. Nova Gorica, ki
je last dolžnika in sicer za prvi poslovni prostor na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
Metulj 10, sklenjene dne 26. 1. 2000 s
prodajalcem SGP Nova Gorica, d.d., Nova
Gorica, za drugi poslovni prostor pa na podlagi kupoprodajne pogodbe št. Metulj 8,
sklenjene dne 10. 3. 1999 s prodajalcem
Šuligoj Slavkom, zastavna pravica v korist
upnika Banke Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2000

Auerju na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 250. členu ZIZ
sklenjenega z notarskim zapisom notarja
Andreja Šoemen iz Ptuja, opr. št. SV
1206/99 z dne 1. 12. 1999 v izvršilni zadevi predlagateljev upnika Nove kreditne
banke, d.d., Maribor, Podružnica Ptuj, ki
ga zastopa Stanka Greifoner iz Ptuja in
dolžnik, ki je hkrati zastavitelj Merilo,
d.o.o., Berinjak št. 1, Zg. Leskovec, ki ga
zastopa direktor Janez Lovenjak, v postopku za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na premičnih stvareh, na
podlagi sporazuma strank dne 2. 12. 1999
sklenilo:
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnika Nove kreditne banke, d.d., Maribor,
Podružnica Ptuj do dolžnika Merilo, d.o.o.,
Berinjak št. 1, v višini 18,000.000 SIT s
pp, po pogodbi o dolgoročnem posojilu,
sklenjeni med upnikom in dolžnikom, št.
9901451 z dne 24. 11. 1999 dovoli in
odreja popis stvari v korist upnika, ki so
last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe
z dne 17. 11. 1999, sklenjene med družbo Peronk Petek R & K, d.n.o., Langusova
1, Ptuj, kot prodajalec in dolžnikom kot
kupcem, in sicer poslovni prostor v izmeri
166 m2, ki se nahaja levo od vhoda v mansardi v poslovno stanovanjskem objektu ob
Potrčevi cesti na Ptuju, na parc. št.
1436/2, 1436/5, 1436/6, 1437 in
1438/2, vse k.o. Ptuj.
S popisom pridobi upnik zastavno pravico na poslovnem prostoru navedenem v
I. točki tega sklepa.
S pravnomočnostjo tega sklepa pridobi
upnik pravico prepovedi odtujitve in obremenitve na navedenem poslovnem prostoru.
Na originalnem izvodu pogodbe se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena na
podlagi sporazuma strank.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 12. 1999
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Št. Z 2000/00055
IZ-6356
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00055, ki ga je dne 5. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 18, v I. nadstropju stanovanjske hiše na Vojkovi cesti
8/a, stoječe na parc. št. 563/1 k.o. Solkan, v izmeri 64 m2, ki je last dolžnika na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
18. 11. 1991 s prodajalcem Meblo Nova
Gorica p.o., zastavna pravica v korist upnika Banke Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini
985.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2000
Št. Z 2000/00058
IZ-6357
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00058, ki ga je dne 5. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritličju poslovno stanovanjskega objekta v Solkanu na Vojkovi cesti 8, stoječem na parcelni št. 563 in 1130/5 k.o. Solkan z oznako L6 v skupni neto površini 45,05 m2, s
pravico uporabe oziroma solastninsko pravico na skupnih delih in prostorih ter pripadajočem stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 11.
1995 s prodajalcem Elektro Promet, d.d.,
Zagreb, zastavna pravica v korist upnika
Banke Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2000
Št. Z 2000/00066
IZ-6358
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00066, ki ga je dne 5. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
14 C, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjskega objekta SB3, stoječega na delu
parc. št. 147/54, parc. št. 127, parc. št.
128, parc. št. 129 in parc. št. 130 k.o.
Nova Gorica, v izmeri 76,64 m 2, s pripadajočo shrambo z oznako S14, v kletni
etaži objekta SB3, v izmeri 8,60 m2 in parkirno mesto št. 16 v kletni etaži prakirne
hiše PH8, stoječe na parc. št. 147/134
k.o. Nova Gorica, vse s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
400005, sklenjene dne 27. 1. 2000 s prodajalcem Gorica SGP, d.d., Nova Gorica,
zastavna pravica v korist upnika Banke Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2000
Št. Z 2000/00067
IZ-6359
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00067, ki ga je dne 5. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v I. nadstropju Poslovno stanovanjskega objekta
Metulj na Cankarjevi ulici 60 v Novi Gorici v
izmeri 24,70 m2 in WC v izmeri 2,40 m2 ter

Št. Z 2000/00080
IZ-6360
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00080, ki ga je dne 5. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako
A-1-2SK v izmeri 44,50 m2, s teraso v izmeri 11,80 m2, shrambo št. 1 v izmeri
2,15 m 2, v skupni izmeri 58,45 m2 ter atrijem v izmeri 41,20 m2, vse v pritličju stanovanjskega objekta 2 stanovanjskega
kompleksa Pod gradom v Kromberku, na
parc. št. 40/2 k.o. Kromberk, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 49-54/99, sklenjene dne 15. 3.
2000 s prodajalcem Projekt, d.d., Nova
Gorica, zastavna pravica v korist upnika
Kartner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
610.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2000
Št. Z 2000/00081
IZ-6361
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00081, ki ga je dne 5. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako
A-7-3SK v izmeri 89,55 m2 s teraso v izmeri
22,55 m2 in shrambo št. 7 v izmeri 2,25 m2,
v skupni izmeri 114,35 m2 ter atrijem v izmeri 74,15 m2, vse v pritličju stanovanjskega objekta 2 stanovanjskega kompleksa
Pod Gradom na Kromberku na parc. št.
40/2 k.o. Kromberk, ki je last dolžnikov
vsakega do 1/2 na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 49-59/99-KP, sklenjene dne
15. 3. 2000 s prodajalcem Projekt, d.d.,
Nova Gorica, zastavna pravica v korist upnika Kartner Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
860.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2000
Št. II R 423/99
IZ-6383
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem sodniku posamezniku Benjaminu

Št. Z 2000/00054
IZ-6449
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni
zadevi upnika Nove Kreditne banke Maribor, d.d., proti dolžniku Kiproma, podjetje
za projektiranje in gradbeni inženiring,
d.o.o., 63, Kraigherjeva 19 a, Lenart, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v
znesku 3,000.000 SIT na nepremičnini
dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi,
na podlagi sklepa z opr. št. Z 2000/00054
z dne 29. 5. 2000 in na podlagi 4. odstavka 254. člena zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine zastaviteljev, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo z zaznambo predkupne pravice ter prepovedi odsvojitve in obremenitve
na nepremičnini tukajšnjega sodišča, in
sicer:
– poslovni prostor št. 212 v skupni izmeri 24,38 m2, in poslovni prostor št.
213/214 v skupni izmeri 43,42 m 2, ki se
nahajata v mansardi poslovnega objekta v
Lenartu, Kraigherjeva 19 a, zgrajena na
parc. št. 90/2, pripisane vl. št. 296 k.o.
Lenart.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 29. 5. 2000
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Št. Z 3/2000
IZ-6463
Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici Z
2000/00003 z dne 13. 3. 2000 je bilo
stanovanje št. 10/III v Lescah, Savska 2,
na parc. št. 484/5, vl. št. 418 k.o. Hraše,
v izmeri 76,32 m2, ki je last dolžnika Stanislava Zajca na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 250/93 z dne 11. 10. 1993 in
dodatka z dne 16. 7. 1996, sklenjene s
prodajalcem Verigo, d.o.o., Lesce, zarubljeno v korist upnika Tadeja Goriča, Latkova vas 94, Prebold, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 1,404.391 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 6. 2000

Razpisi
delovnih mest
Št. 307/2000
Ob-31420
Osnovna šola Fran Kocbek. Gornji Grad,
razpisuje delovna mesta:
1. učitelja glasbene vzgoje za določen čas s polovično učno obveznostjo, pričetek dela s 1. 9. 2000;
2. učitelja športne vzgoje za določen
čas s polovično učno obveznostjo, pričetek
dela s 1. 9. 2000;
3. pomočnika vzgojitelja; delovno mesto razpisujemo za določen čas s polovičnim delovnim časom, pričetek dela s 1. 9.
2000;
4. delovno mesto tajnice; delovno
mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom, z dopolnjevanjem
knjižničarskega dela, pričetek dela s 1. 9.
2000.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa na naš naslov. O izidu
razpisa bodo kandidati obveščeni v 30 dneh
po objavi.
Osnovna šola Fran Kocbek
Gornji Grad
Št. 353/00
Ob-31421
Svet Doma starejših občanov Kočevje
razpisuje prosta dela in naloge
direktorja Doma starejših občanov
Kočevje za dobo štirih let.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva,
– predložitev programa dela doma.
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Prijave z dokazili in program dela doma
pošljite v osmih dneh od objave razpisa na
naslov: Dom starejših občanov Kočevje,
Roška c. 22, 1330 Kočevje, z oznako “prijava na razpis”. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Dom starejših občanov Kočevje
Št. 07-2/148
Ob-31458
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 31. in 34. člena statuta in
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest razpisuje delovno mesto:
samostojni svetovalec za gledališko
dejavnost na Območni izpostavi Maribor.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– poznavanje razpisanega kulturnega področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.
Poskusno delo traja pet mesecev.
Pisne prijave z oznako “Razpis za
strokovno službo Sklada“ in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu) sprejema Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej
objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Ob-31611
Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica, razpisuje delovna mesta
10 pomočnikov vzgojiteljev.
Delovna mesta razpisujemo za določen
čas s polnim delovnim časom, pričetek dela
1. 9. 2000.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naš naslov.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po objavi.
Vrtec Ribnica
Ob-31640
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje prosto delovno
mesto
učitelja glasbene vzgoje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).
Pričetek dela 1. 9. 2000.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15
dneh po izteku razpisa.
Osnovna šola Podčetrtek

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Št. 5
Ob-31686
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor, faks 02/311-533.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga:
– zdravstveni potrošni material:
1. zdravila – 1.268,000.000 SIT,
2. obvezilni material in osebna zaščitna sredstva – 220,000.000 SIT,
3. reagenti
in
kemikalije
–
370,000.000 SIT,
4. medicinski potrošni material –
413,000.000 SIT;
– nezdravstveni potrošni material:
1. živila in material za prehrano –
360,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga: september 2000.
5.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 404-08-245/2000
Ob-31766
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: kurilno olje, mazut, plinsko olje in motorni bencin. Ocenjena vrednost: 620,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Ljubljana in ostale lokacije MORS v RS.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila blaga, če je znan: november
2000.
5. Morebitne druge informacije: Urad za
logistiko MORS, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo RS
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Št.

A) Tkanina temno modra

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

Zap.
št.

Artikel

Količina v metrih
za leto 2001

1

2

1

tkanina za čast. unif.
let. enot (temno modra)

3

600

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti
vzorec z laboratorijsko analizo.
Niansa barve se ne bo ocenjevala.
B) Tkanina za vrhnja oblačila - maskirna

Št. 6
Ob-31687
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor, faks 02/311-533.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: nezdravstvene storitve:
1. gradbena, obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna dela – 192,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev: september 2000.
5.
Splošna bolnišnica Maribor

Zap. Artikel
št.
1
2

1

tkanina za vrhnja
oblačila-maskirna

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

Popravek
Št. 01-464/2-2000
Ob-61689
V javnem razpisu za nakup razne medicinske opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30122, se tretja alinea 3.(b) točke popravi in se pravilno glasi:
– RTG sistem za diagnostično in invazivno periferno, abdominalno in cerebralno radiografijo (stacionarno zmogljivi DSA aparat za potrebe intervencijske
radiologije ter nevroradiologije).
Klinični center Ljubljana
Št. 505-08-210/2000
Ob-31512
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 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. a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ident, standard in izvod za vse
artikle v predmetu naročila je razviden iz
razpisne dokumentacije:

1100

45000

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti
vzorec z laboratorijsko analizo.
Niansa barve se ne bo ocenjevala.
C) Tkanina za vojaške srajce - maskirna
Zap. Artikel
št.
1
2

1

ZJN-02-B

Količina v metrih
2000
2001
3
4

Količina v metrih
2000
2001
3
4

tkanina za vojaške
srajce-maskirna
10900

50000

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti
vzorec z laboratorijsko analizo.
Niansa barve se ne bo ocenjevala.
D) Rjuhe in prevleke
Zap. Artikel
št.

Količina v kosih
za leto
2000
2001
3
4

1

2

1

prevleka za vzglavnik
(bela)
rjuha bela
prevleka za vzglavnik
(bela-brez napisa
last SV)
600
rjuha bela – brez
napisa last SV
1000

2
3
4

1000
6000

Pod zaporedno št. 1 in 2 je potrebno
priložiti vzorec z laboratorijsko analizo.
Prijava obvezna na celo skupino.
E. Vzglavnik
Zap.
št.

Artikel

1

5

1

vzglavnik

Količina v kosih
za leto 2001
7

600

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti
vzorec z laboratorijsko analizo tkanine in
polnila.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za posamezne skupine A, B, C, D in E. Ponuditi mora vse artikle
znotraj posamezne skupine.
č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila za leto 2000 in 2001
je cca. 143,5 mio SIT. Naročnik ima zago-
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tovljena proračunska sredstva v proračunskem letu 2001.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično: vrednost
delov, ki se bodo oddali posamično leto
2000 in 2001 znaša za skupino A - 1 mio
SIT, B - 55 mio SIT, C - 73 mio SIT, D - 12
mio SIT in E - 1 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava v novembru v letu 2000 in februarju in
marcu v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave v novembru v letu 2000
in februarju in marcu v letu 2001.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 4. 8. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 12/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedba polnega naslova ponudnika, davčno št. , št. javnega
razpisa) ter
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
7. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 8. 2000 do 12. ure.
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 12/2000 – nakup tkanine in
posteljnine”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2000, ob
9. uri , na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini
3% njegove ponudbe, če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
garancija mora biti veljavna najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb.
– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe dala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljati vsaj še 1 dan po preteku roka
za dokončanje pogodbenih obveznosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačilo
opravil v 30 dneh od uradnega prejema računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo naročnik sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti predložiti naslednja potrdila/dokazila:
1) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
– izpisek iz sodnega registra podjetij, datum dokumenta ne sme biti starejši od 30
dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
na dejavnost v katero sodi izvajanje javnega
naročila (original ali overjena kopija),
– odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis (overjena
kopija).
2) Za fizične osebe (samostojni podjetnik):
– priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,
– obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti (overjena kopija) ali odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis
(overjena kopija).
3) Originalni obrazci BON 1 in BON 2 ali
BON 3, od katerih BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 30 dni na dan odpiranja ponudb ali napoved za odmero davka za
samostojne podjetnike z bilanco stanja in
uspeha za l. 1999, originalno potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS.
4) Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda Agencija za plačilni promet ali Davčna
uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30
dni na dan odpiranja ponudb.
5) 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.)
6) 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).
7) Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti vsote ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja
ponudb, vendar le v primeru kadar njegova
ponudba (na eno ali več skupin) presega
vsoto 25,000.000 SIT.
8) Izjavo banke, kolikor ponudba (na eno
ali več skupin) presega vsoto 25,000.000
SIT, da bo v primeru sklenitve pogodbe,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
posla, brezpogojno, plačljivo na prvi poziv,
brez ugovorov naročnika garancije, v višini
5% pogodbene vrednosti, ki bo veljala vsaj
še 1 dan po dokončni izvedbi posla.
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9) Vzorec, kjer se ta zahteva.
10) Vse izjave podpisane in požigosane.
11) Vse podatke za ocenjevanje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbo po 7. 8. 2000 po
12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1) cena artikla – utež 0,50
Ocena

Kriterij

10
najnižja cena
1,00-9,99 obratno sorazmerna
najnižji ceni
Dobljena ocena za posamezno skupino
na katero se ponudnik prijavlja se pomnoži
z utežjo in tako dobi št. točk za merilo.
2) kakovost vzorca – utež 0,25
a) za prijavljene na skupine A., B. in C.
Ocena Kriterij

10
6
3
1

ustreza STO
odstopa od zahtevanih vrednosti in
dovoljenih toleranc v STO za 0,1
do 3%
odstopa od zahtevanih vrednosti in
dovoljenih toleranc v STO za 3,1
do 10%
ne ustreza STO ali odstopa od
zahtevanih vrednosti in dovoljenih
toleranc v STO za več kot 10%
b) za prijavljene na skupino D. in E.

Ocena Kriterij

10
6

3

1

ustreza STO, odlična izdelava
ustreza STO, zadovoljiva izdelava
zadovoljiva izdelava: napake v
tkanini (odebeljena preja, kratke
izpuščene osnovne in votkovne niti,
krajše odebeljene niti, nopki),
neravni šivi, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji posamezni šivi,
slabi zaključki šivov
ustreza STO, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: napake v
tkanini (kratke izpuščene osnovne
in votkovne niti, odebeljena preja,
dolge odebeljene niti, nopki,
luknjice), odstopanje od
predpisanih dimenzij, neravni šivi,
šivi vlečejo, pretrgani notranji ali
zunanji posamezni šivi, okrasni šivi
slabo izdelani, nekakovostno
prišiti gumbi
ne ustreza STO, nekakovostna
izdelava

Pri skupini kjer se zahteva več vzorcev,
se vsem vzorcem dodeli skupna ocena.
Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži z utežjo in tako dobi št. točk.
3) reference – utež 0,1
1. Posli, ki so predmet JN od leta 1999
Ocena Kriterij

1
0

imel posel, ki je predmet JN
ni imel posla, ki je predmet JN

2. Dolgoročni pogodbeni aranžma
Ocena Kriterij

1
0

ima dolgoročni sklenjeni posel
nima dolgoročnega sklenjenega
posla
3. Naročnikova ocena ponudnika

Ocena Kriterij

8
7
6
1

ocenjen kot dober dobavitelj
nov dobavitelj
ocenjen kot zadovoljiv dobavitelj
ocenjen kot slab dobavitelj

Naročnikova ocena ponudnika:
1. Izdelek je skladen z vsemi dogovorjenimi zahtevami po STO ali po potrjenem vzorcu.
2. Dobavitelj je obvestil naročnika o
pričetku proizvodnje.
3. Dobavitelj obvesti naročnika o pripravi dobave/pošiljke s posebnim obrazcem (priložen pogodbi).
4. Možen dostop do celotne pošiljke
(pri prevzemu).
5. Dobavitelj je predmet pogodbe
ustrezno označil.
6. Dobavitelj je zagotovil ustrezno embalažo.
7. Dobavitelj je posredoval zapise, ki
dokazujejo, da je bilo blago kontrolirano in
preizkušeno.
Ocena dober dobavitelj: prvič uspešno
opravljen prevzem izdelki prevzeti, skladnost z vsemi točkami zgoraj.
Ocena zadovoljiv dobavitelj: zapisniški
prevzem 1 × zavrnjeno, če so pomankljivosti pod zgoraj navedenimi točkami, pod št.
1., 4., 5., 6., take, da jih je dobavitelj odpravi takoj ali najkasneje v 2 dneh po zapisniškem prevzemu; v ostalih točkah je bil
zapisniški prevzem brez pripomb.
Ocena slab dobavitelj: po zapisniškem
prevzemu 1 × zavrnjena količina, če so pomanjkljivosti pod zgoraj navedenimi točkami 1., 4., 5., 6., take, da jih dobavitelj, ni
mogel odpraviti v roku 2 dni, ne glede na
izpolnitev ostalih točk (zapisniški prevzem
brez pripomb).
Nov dobavitelj se rangira z oceno 7.
Seštevek ocen pod točko 1, 2 in 3 se
pomnoži z utežjo in tako dobi končno št.
točk za merilo.
4) tehnično tehnološka opremljenost
(stroji in kapaciteta izdelave artikla)– 0,05
utež
a) za prijavljene na skupine A., B. in C.
Ocena Kriterij

10
6
4
1

predilnica, tkalnica in oplemetilnica
tkalnica in oplemetilnica
oplemetilnica
ni tehnološko opremljen
b) za prijavljene na skupino D. in E.

Ocena Kriterij

10
8

proizvodnja tkanine in
konfekcioniranje, oprema
kakovostna
proizvodnja tkanine in
konfekcioniranje – vsi stroji
potrebni za izdelavo ponujenega
izdelka, tudi ročni

Št.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laserski doppler vibrometer.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nacionalni inštitut za biologijo, tajništvo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 8. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2000 ob 12. uri, v Biološkem središču v Ljubljani, sejna soba, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: dve bianco, podpisani menici. Višina garancije je 10% predvidene vrednosti
javnega razpisa, kar znaša 600.000 SIT.
Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: vsi ostali pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana predvsem naslednja merila:

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Osnovna šola ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3219 Slovenske
Konjice.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
d) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 15,252.168 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 2,998.027
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 3,822.990
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 243.639
SIT,
4. jajca: 124.200 SIT,
5. olja in izdelki: 313.068 SIT,
6. sveža
zelenjava
in
sadje:
1,786.564 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 891.051 SIT,
8. sadni sokovi: 501.470 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
412.789 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
112.341 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 3,189.360 SIT,
12. ostalo
prehrambeno
blago:
856.669 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3219 Slovenske Konjice – v tajništvu
šole vsak dan od 9. do 12. ure od 7. 7.
2000 dalje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole št.:
50720-603-34254.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 8. 2000 do 12. ure.
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Ocena Kriterij

6
4
1

konfekcioniranje, oprema
kakovostna
konfekcioniranje, oprema
zadovoljiva
nimajo tehnološke opreme

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno št. točk za merilo.
5) urejenost službe kakovosti – 0,05
utež
Ocena Kriterij

10
6
4
2
1

certifikat ISO
pravilnik kakovosti
medfazna in končna kontrola
samo medfazna in končna kontrola
nima kontrole kakovosti

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno št. točk za merilo.
6) dobavni rok za leto 2000 – utež 0,05
(maksimalno 90 dni)
Ocena Kriterij

10
8
4
1

do 30 dni od podpisa pogodbe,
prejema specifikacij
od 31 do 45 dni od podpisa
pogodbe, prejema specifikacij
od 46 do 60 dni od podpisa
pogodbe, prejema specifikacij
od 61 do 90 dni od podpisa
pogodbe, prejema specifikacij

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno št. točk za merilo.
Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
10 točk.
Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno število
točk za posamezno skupino.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik bo moral izdelati ponujeni
izdelek po tehničnih opisih/specifikacijah/
standardih MORS, oziroma po vzorcih Slovenske vojske.
Tehnične opise/standarde ponudniki
dvignejo na MORS-u, Urad za logistiko, Sektor za opremljanje, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako je
pri njej možen tudi ogled vzorcev, vse po
predhodni telefonski najavi: 061/171-28-33
ali 061/171-25-70 od 8. do 9. ure, v času
od objave javnega razpisa pa do datuma oddaje ponudb na ta javni razpis.
Vsi zahtevani vzorci se naročniku predložijo brezplačno!
Ponudnik k ponudi priloži tehnične podatke (laboratorijska analiza) za vse skupine, na katere se prijavlja!
16. , 17.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 552/00
Ob-31472
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: NIB, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.

Kriterij

ustreznost ponudbe in tehnične
prednosti
cena
rok dobave
plačilni pogoji
servisiranje, odzivni čas servisa
garancija
pogarancijsko vzdrževanje
in zagotavljanje delov
Skupaj

Ponder

50
20
4
3
10
8
5
100

Vsak od navedenih kriterijev se točkuje z
ocenami od 1(slabo) do 5 (odlično). Oceno
postavijo člani komisije načeloma sporazumno. Če do tega ne pride glasujejo o predlogu ocene. Upošteva se tista ocena, ki prejme večino. Dobljena ocena po kriteriju se
pomnoži s ponderjem za ta kriterij. Nato se
bodo seštele točke iz vseh kriterijev. Tista
ponudba, ki na ta način zbere največje število točk dobi rang 1, itd.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28087.
Nacionalni inštitut za biologijo
Ob-31481
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola ob Dravinji, Ul. Dušana
Jereba 1, 3219 Slovenske Konjice.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola ob Dravinji,
Ul. Dušana Jereba 1, 3219 Slovenske Konjice.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 8. uri, v prostorih Osnovne
šole ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3219
Slovenske Konjice – v učilnici matematike 3.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: potencialni ponudniki jih dobijo pri naročniku Osnovna šola ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3219 Slovenske Konjice – pri
Anici Vehovar na tel. 063/757-27-40, ali
pri Nataši Fabjan na tel. 063/757-27-42;
faks 063/754-018.
16., 17.
Osnovna šola ob Dravinji
Slovenske Konjice
Ob-31484
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Pod goro, Šolska 3,
3210 Slovenske Konjice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Pod
goro, Šolska 3, 3210 Slovenske Konjice.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
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5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
d) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 14,337.979 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 2,034.165
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 3,258.400
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 196.280
SIT,
4. jajca: 125.000 SIT,
5. olja in izdelki: 142.740 SIT,
6. sveža
zelenjava
in
sadje:
1,258.540 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 446.280 SIT,
8. sadni sokovi: 1,716.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
348.280 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
153.850 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 2,722.300 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:
1,936.144 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Pod goro, Šolska 3, 3210
Slovenske Konjice – v tajništvu šole vsak
dan od 9. do 12. ure od 7. 7. 2000 dalje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole št.:
50720-603-34275.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Pod goro, Šolska 3, 3210 Slovenske Konjice.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 9. uri, v prostorih Osnovne
šole ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3219
Slovenske Konjice – v učilnici matematike 3.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: potencialni ponudniki jih dobijo pri naročniku Osnovna šola Pod goro, Šolska 3,
3210 Slovenske Konjice – pri Bojanu Hrovatu na tel. 041/547-283, ali pri Marjeti
Kuzman na tel. 063/757-29-50; faks
063/757-29-75.
16., 17.
Osnovna šola Pod goro
Slovenske Konjice
Ob-31486
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta
1, 3205 Vitanje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Vitanje,
Doliška cesta 1, 3205 Vitanje.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
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– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki pri naročniku Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje – pri ravnatelju Tonetu
Ošlaku na tel. 063/757-37-80 ali faks
063/757-37-78.
16., 17.
Osnovna šola Vitanje

8. sadni sokovi: 65.821 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
220.153 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
109.375 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 1,246.876 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:
610.698 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Loče, Šolska ul. 5, 3215 Loče – v tajništvu šole vsak dan od 9. do 12.
ure od 7. 7. 2000 dalje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole št.:
50720-603-34303.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Loče, Šolska
ul. 5, 3215 Loče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1,
3219 Slovenske Konjice – v učilnici matematike 3.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju
proračuna in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
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d) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 5,564.000 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 700.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 1,900.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 84.000
SIT,
4. jajca: 100.000 SIT,
5. olja in izdelki: 190.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje: 550.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 140.000 SIT,
8. sadni sokovi: 90.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
180.000 SIT,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 1,200.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago:
430.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1, 3205
Vitanje – v tajništvu šole vsak dan od 9. do
12. ure od 7. 7. 2000 dalje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole št.:
50720-603-34319.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1,
3219 Slovenske Konjice – v učilnici matematike 3.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju
proračuna in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,

Ob-31487
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Loče, Šolska ul. 5,
3215 Loče.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Loče,
Šolska ul. 5, 3215 Loče.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
d) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 8,120.671 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 647.310
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 3,482.269
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 548.864
SIT,
4. jajca: 108.000 SIT,
5. olja in izdelki: 94.430 SIT,
6. sveža
zelenjava
in
sadje:
616.559,35 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 370.316 SIT,
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– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: potencialni ponudniki jih dobijo pri naročniku Osnovna šola Loče, Šolska ul. 5, 3215
Loče – pri ravnatelju Šegel Franju na tel.
063/757-36-30 ali faks 063/757-36-55.
16., 17.
Osnovna šola Loče
Ob-31488
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova
1, 3210 Slovenske Konjice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
d) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 15,665.247 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 2,057.165
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 4,765.795
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 615.280
SIT,
4. jajca: 302.000 SIT,
5. olja in izdelki: 398.830 SIT,
6. sveža
zelenjava
in
sadje:
2,061.792 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 1,014.370 SIT,
8. sadni sokovi: 669.917 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
385.745 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: 29.280
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 2,039.294 SIT,
12. ostalo
prehrambeno
blago:
1,325.779 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1, 3210
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Slovenske Konjice – v tajništvu vrtca vsak
dan od 9. do 12. ure od 7. 7. 2000 dalje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun vrtca št.:
50720-603-34093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Slovenske Konjice,
Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 11. uri, v prostorih Osnovne šole ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1,
3219 Slovenske Konjice – v učilnici matematike 3.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: potencialni ponudniki jih dobijo pri naročniku: Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice – pri Ksenji
Kotnik in Heleni Sevšek Podgrajšek na tel.
063/757-28-70 ali faks 063/757-28-89.
16., 17.
Vrtec Slovenske Konjice
Ob-31489
1. Naročnik, poštni naslov, štrevilka telefaksa: Osnovna šola Zreče, Šolska ul. 3,
3214 Zreče.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Zreče,
Šolska ul. 3, 3214 Zreče.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
d) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 17,042.547 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 2,833.700
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 6,049.820
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 434.500
SIT.
4. jajca: 126.000 SIT.
5. olja in izdelki: 153.400 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje:
1,118.575 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 608.260 SIT,
8. sadni sokovi: 392.500 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
306.950 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
280.550 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 3,571.460 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:
1,166.832 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Zreče, Šolska ul. 3, 3214
Zreče – v tajništvu šole vsak dan od 9. do
12. ure od 7. 7. 2000 dalje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole št.:
50720-603-34296.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Zreče, Šolska ul. 3, 3214 Zreče.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
– Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 2000, ob
delovnikih med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na ŽR naročnika št.
50101-603-402657.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: UL – Fakulteta za farmacijo,
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo biti izpolnjene skladno z ZJN.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2000 ob 9. uri v sejni sobi fakultete,
Aškerčeva 7, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po dobavi.
11., 12.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 7. 2000, po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference za opremo,
– reference za dobavitelja,
– reference za servis.
Natančnejša uporaba meril je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
15., 16., 17.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plus 950 SIT
DDV, virmansko na ŽR 52000-603-32800
ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
7. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javni zavod za šport, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. julija 2000 ob 12. uri v prostorih Javnega zavoda za šport, Bazoviška 4, Nova Gorica.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ponudbe ne morejo umakniti do 7. septembra
2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.
15., 16., 17.
Javni zavod za šport
Nova Gorica
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 12. uri, v prostorih Osnovne šole ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1,
3219 Slovenske Konjice – v učilnici matematike 3.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju
proračuna in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: potencialni ponudniki jih dobijo pri naročniku Osnovna šola Zreče, Šolska ul. 3,
3214 Zreče – pri Bernardi Falnoba na tel.
063/ 760-082 ali faks 063/760-082.
16., 17.
Osnovna šola Zreče
Št. 3/2000
Ob-31522
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: UL – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva
7,
1000
Ljubljana,
faks
061/42-58-031.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Aškerčeva 7, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in instalacija raziskovalne opreme: IR spektrofotometra za delo v srednjem in bližnjem IR
območju in programske opreme za kvalitativno in kvantitativno analizo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo ni deljivo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 17 mio
SIT.

Ob-31524
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod za šport, Bazoviška 4,
Nova Gorica, tel. 065/22-673, faks
065/132-895.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: telovadnica v športnem parku, Erjavčeva 14, Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zamenjava oken in vrat v
telovadnici.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. avgust 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni
zavod za šport, Bazoviška 4, Nova Gorica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 19. julija 2000.

Št. 900-11/2000
Ob-31525
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/74-15-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Sveti Tomaž.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za OŠ Tomaž.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje do 20. 8. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 7. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 7. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 2000 ob 12. uri.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po dobavi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 7. 2000.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok, garancija.
15., 16., 17.
Občina Ormož
Ob-31526
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, faks
13-10-094.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava v skladu z
razpisno dokumentacijo za naslednja dostavna mesta:
– Dom Ajda, Libeliška Gora 34, 2372
Libeliče,
– Dom Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero,
– Dom Burja, Seča 152, 6320 Portorož,
– Dom Breženka, Fiesa 80, 6330 Piran,
– Dom Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu
19, 8212 Velika Loka,
– Dom Fara, Fara 3, 1336 Vas,
– Dom Kavka, Livške Ravne 9, 5222
Kobarid,
– Dom Kranjska Gora, Vitranška 9, 4280
Kranjska Gora,
– Dom Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Semič,
– Dom Planinka, Hočko Pohorje 27,
2311 Hoče,
– Dom Rak, Rakov Škocjan 2, 1380
Cerknica,
– Dom Štrk, Spuhlja 34/a, 2250 Ptuj,
– Dom Trilobit, Javorniški Rovt 25, 4270
Jesenice,
– Dom Vojsko, Vojsko 1, 5280 Idrija,
– Dom Škorpijon, Sveti Duh na Ostrem
vrhu, Veliki Boč 31/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava blaga živil po naslednjih skupinah:
A) meso in mesni izdelki,
B) sveže sadje in zelenjava,
C) ribe,
D) kruh in pekarski izdelki,
E) mleko in mlečni izdelki,
F) splošno prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko ponudi posamezne sklope živil (točke A, B, C, D, E, F), ne more pa ponuditi en
del živil v okviru posameznega sklopa.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
60,275.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) meso in mesni izdelki – 32,000.000
SIT,
B) sveže sadje in zelenjava – 6,775.000
SIT,
C) ribe – 750.000 SIT,
D) kruh in pekarski izdelki – 2,750.000
SIT,
E) mleko in mlečni izdelki – 3,100.000
SIT,
F) splošno prehrambeno blago –
15,300.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine blaga posameznih živil gle-
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de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum dobave: sukcesivna dobava, začetek 1. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo, Irena Škorjanc.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 28. 7.
2000 proti dokazilu o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT je potrebno nakazati pred dvigom dokumentacije virmansko na žiro račun št. 50100-603-43666 z
navedbo številke tega javnega razpisa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 28. 7. 2000 do
9. ure.
Ponudba mora do tega časa prispeti v
CŠOD.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, tajništvo, Irena Škorjanc.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 2000 ob
12.30, na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
II. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: sprejemljivo finančno zavarovanje resnosti ponudbe je brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi poziv, v znesku 10% od vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, za katerega je ponudnik stavil ponudbo, trajanje veljavnosti
garancije do 1. 9. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 30 dneh od dobave.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: civilnopravna
skupnost – sklenjene pogodbe o sodelovanju.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjujejo finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti
po
razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponderirana povprečna cena – 70%,
– ponudba za več domov oziroma za več
sklopov – 10% (1–10 točk),

– nadstandard pričakovanj naročnika
(ISO, HACCP in drugo) – 10% (1–10 točk),
– reference – 10% (1–10 točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: eventualni ponudniki dobijo druge informacije vsak dan od objave javnega razpisa, na tel. 061/13-43-402, oziroma na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, mag. Alenka
Urbančič.
16., 17.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-31527
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420
Trbovlje,
tel.
0601/53-100,
faks
0601/27-592.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: deponija v Trbovljah
– Neža, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) mostna tehtnica – strojni del, kapacitete od 400 kg do 50 ton,
B) mostna tehtnica – gradbeni del,
C) nadgradnja mostne tehtnice.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi dobavo razpisanega
blaga v celoti ali po posameznih sklopih (A,
B, C).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 5,000.000 SIT,
B) 4,000.000 SIT,
C) 3,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
takoj.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazilom na ŽR št. 52700-601-11576 pri APP
podružnica Trbovlje, z navedbo predmeta
in št. javnega razpisa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 7. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo podjetja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000, ob 12. uri v sejni sobi na
sedežu družbe: Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora
biti do 31. 8. 1999.
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objave, navedbo skupine in podskupine
predmeta naročila ter z navedbo naslova pošiljatelja oziroma ponudnika na hrbtni strani.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 2000 ob
10. uri v prostorih Bolnišnice Sežana, Cankarjeva 4.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniku ni potrebno predložiti
bančne garancije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
dobave blaga se med ponudnikom in naročnikom uredi s pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse sposobnosti in kriteriji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so navedeni v razpisni
dokumentaciji – navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni po odpiranju ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbran
bo ponudnik, ki bo ob najnižji končni nabavni ceni blaga (A), plačilnih pogojih (B), dobavnem roku (C), izkazal najboljše reference (E) in ponudil druge ugodnosti – superrabat (D).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije o javnem naročilu dobite na tel., faksu št.
067/31-302.
16., 17.
Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo
kroničnih pljučnih bolnikov
in podaljšano splošno-bolnišnično
nego
Sežana

4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum zaključka dobave in montaže 15. 10. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva
18, oddelek poslovne koordinacije, 3000
Celje, pri Ireni Ivačič Štraus, tel.
063/42-51-201, e-mail: Irena.Ivacic@zzv-ce.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažete
na žiro račun ZZV št. 50700-603-31733
pri Agenciji za plačilni promet Celje ali plačate pri blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
– dobava in montaža opreme za odzračevanje v sanitarno kemičnem in mikrobiološkem
laboratoriju.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 7. 2000 ob 12.30
v prostorih ZZV Celje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti z veljavnostjo
30 dni po odpiranju ponudb.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec
posla.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost:
1. da proti ponudniku ni uveden sanacijski postopek, postopek prisilne poravnave ali postopek likvidacije,
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,
3. da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
4. da predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe do 28. 7. 2000 do
konca veljavnosti ponudbe. Veljavnost ponudbe ne more biti krajša od 45 dni.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro ponudnikov:
– cena,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– reference.
Teža in način uporabe naročil v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko dobite pri mag.
Andreju Planinšku, tel. 063/42-51-203,
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: čim daljši rok plačila in
čim nižji avans.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev kupoprodajne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za oddajo ponudb: 31. 7. 2000 do 10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje
Št. 20/002-2
Ob-31528
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana, tel., faks
067/31-302, 05/734-13-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco skladišče kupec-naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
skupina blaga: 02. tehnično blago,
podskupina blaga: 02.01. gorivo-kurilno olje EL 180.000 L.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi celotno količino blaga
podskupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
predviden začetek dobave je 1. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: računovodstvo bolnišnice-blagajna.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Bolnišnice Sežana, št. 51420-603-31198 ali neposredno pri blagajni računovodstva.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 7. 8. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”,
z navedbo številke Uradnega lista RS, št. te

Št. 1153
Ob-31530
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva
18,
3000
Celje,
faks
063/42-51-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva ul. 18, 3000
Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za odzračevanje v sanitarno kemičnem in mikrobiološkem laboratoriju (digestorji, omare za kemikalije, mobilne
odzračevalne naprave), ureditev prostorov za digestorije.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
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e-mail: Andrej.Planinsek@zzv-ce.si ali Loreni
Hus,
tel.
063/42-51-152,
e-mail:
Lorena.Hus@zzv-ce.si.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ob-31532
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana, 061/29-12-921.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Sekcija za Elektroenergetiko, Tivolska 41.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Material

Količina

1. sponka za obešalko
2. sponka za poligonacijo
(pritrditev z vijakom)
3. sponka za vrv 14 mm
4. sponka za vrv 7–11 mm
5. sponka za poligonacijo
(direktna pritrditev)
6. sponka 10+12/3
7. sponka 12+12/3
8. sponka za kretnico
9. bakreno sedlo za obešalko
10. vijačna ladijska sponka
11. kompresijska ladijska sponka
12. kompresijska utorna sponka
70 mm2
13. kompresijska utorna sponka
95 mm2
14. kompresijska utorna sponka
120 mm2
15. ročica za poligonacijo
I = 1100 mm
16. ročica za poligonacijo
I = 1300 mm
17. ročica za poligonacijo
I = 1500 mm

1500
500
1200
400
120
50
100
50
2000
400
400
100
100
100
40
40
40

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko oddajo ponudbe po posameznih pozicijah razpisa.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se oddaja po pozicijah.
4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Služba za materialno poslovanje, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana,
soba št. 21, Melita Hočevar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do 20. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudnik), 200 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 8. 2000 do 12. ure
v tajništvu Službe za materialno poslovanje.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2000 ob 11. uri v Službi za materialno poslovanje Ljubljana, sejna soba, Trg
OF 6/1.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% razpisane vrednosti, z veljavnostjo do 7. 11.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: gospodarske družbe, samostojni podjetniki; boniteta, potrdilo o plačilu
davkov in prispevkov.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji, in sicer:
1. nižja ponujena cena blaga – 30%,
2. reference pri prejšnjih dobavah za
razpisano blago – 30%,
3. rok dobave – 10%,
4. kakovost – 30%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnični podatki Vinko Trojer, tel.
061/29-12-295, komercialna vprašanja
Melita Hočevar, tel. 061/29-12-230.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-31534
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: VDC Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža
opreme.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 28/VII, kontaktna
oseba Dunja Bubanj, tel. 061/17-83-493.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.
(c)

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 8. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave tega javnega razpisa in z
navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – oprema VDC Kranj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2000 ob
11. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
28, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (16. 8. 2000 do 10. ure).
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, reference, garancijski rok, rok izvedbe in ugodnosti.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 14. 4. 2000 pod št. 611, Ob-25348.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 81-33/03
Ob-31536
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): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP 400/110 kV Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme vodenja
in zaščite za objekt RTP 400/110 kV
Krško z razpletom daljnovodov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 220 mio
SIT.

Št.
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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 (datum potrdil 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,
– dokazila o zagotavljanju kvalitete proizvajalca (ISO),
– 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,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave,
– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstne dobave, iz katerih je razvidna stopnja gotovosti del in zasedenosti 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 z odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99 in 78/99).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 11. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (57% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– s strani naročnika potrjene reference
proizvajalca identične opreme za zahtevane
napet. nivoje (25%),
– s strani naročnika potrjene reference
dobavitelja identične opreme za zahtevane
napet. nivoje (10%),
– tehnične prednosti naročnika (5%),
– neurejenost ponudbene dokumentacije (–5%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika

Jože Podlipnik, tel. 01/474-25-76. Ponudnik lahko v času razpisa zahteva dodatna
pojasnila v roku 15 dni od datuma objave
naročila.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.
17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C 1.3, Andreja Mihevc.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 154.700 SIT (130.000 SIT
+ 19% DDV 24.700 SIT), virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 9. 2000 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C.5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000 ob 13. uri, pri naročniku, dvorana B (IV. nadstropje).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% od skupne ponudbene
vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1% od skupne ponudbene cene,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega odpiranja (datum
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)
oziroma s strani pristojne davčne uprave
potrjena bilanca stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi, v primeru da ponudnik ne
posluje preko računa pri APP,
– 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),
– potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega davčnega urada, da je ponudnik zavezanec za DDV,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje-kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni

Ob-31586
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks
061/484-618.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za blago brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Studenec 48.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Tunelski pomivalni stroj,
1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo samo za dodelitev
naročila v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek dobave in montaže predvidoma v 60
dneh po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave in montaže v 15 dneh po
pričetku.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, tajništvo direktorice za splošne zadeve, Branka Gombač.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000. Po
tem datumu je po predhodnem dogovoru
mogoče zahtevati razpisno dokumentacijo
vse do dneva, določenega za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.800 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974. Ob plačilu je potrebno navesti tudi davčno št. zainteresiranega
ponudnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 8. 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 za pomivalni stroj”, osebno
na sedež naročnika ali priporočeno s povratnico na naslov Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana –
Polje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2000, ob 10. uri, na naslovu Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana, upravna zgradba, I. nadstropje, sejna
soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT, veljavna do
dneva veljavnosti ponudbe.
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Ob podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik na zahtevo naročnika predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 300.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v skladu z določili pogodbe.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko s podizvajalci, izjemoma kot partnerji
pri skupnem poslu, pri čemer je obvezno
eden poslovodeči in vsi solidarno zavezani
za izpolnitev celotnega naročila.
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 dokazila in izjave,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od pričetka javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): med
ponudbami, ki bodo izpolnjevale vse zahteve razpisne dokumentacije, bo ponudnik kot najugodnejšo izbral ponudbo z najnižjo ceno.
15., 16., 17.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 422
Ob-31589
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, 1000 Ljubljana, p. p. 4251,
telefon-faks 061/334-033.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: vozila bodo prevzeta.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) 1 X dostavno vozilo nosilnosti do
600 KG.,
B) 1 X podvozje tovornjaka nosilnosti
do 5500 KG.,
C) 1 X podvozje tovornjaka nosilnosti do 3000 KG.,
D) 1 X nadgradnja tovornjaka nosilnosti do 4000 KG.
E) 1 X nadgradnja tovornjaka nosilnosti do 2000 KG.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo deljivo po posameznih točkah.
(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo oddajali posamično:
– za A je ocenjena vrednost 1, 900.000
SIT,
– za B je ocenjena vrednost 7, 000.000
SIT,
– za C je ocenjena vrednost 5, 000.000
SIT,
– za D je ocenjena vrednost 6, 000.000
SIT,
– za E je ocenjena vrednost 4, 500.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek čim prej po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
– za A 30. 9. 2000,
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– za B in C 15. 10.2000,
– za D in E 30. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a, 1000 ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do petka 14. 7. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): za dvig
RD je potrebno predložiti pooblastilo interesenta ter dokazilo o vplačilu 2.000 SIT nepovratnih sredstev na ŽR št. 50130-603401296 – Grosuplje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo VZS do
ponedeljka 24. 7. 2000, do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 25. 7. 2000 ob 10. uri, VZS, Cesta
v Mestni log 51a, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% predvidene vrednosti točke naročila za katero ponudnik daje ponudbo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: program zavoda za leto
2000.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: umik ponudbe je možen do ponedeljka 24. 7. 2000 do 14. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21 člen ZJN):
– kvaliteta ponudbe
9%,
– ponudbena cena
51%,
– plačilni pogoji
10%,
– rok izvedbe
20%,
– garancijski rok
10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu bodo
podane na pismeno zahtevo ponudnika,
katera bo posredovana do 17. 7. 2000.
16. 17.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 424
Ob-31590
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, 1000 Ljubljana, p. p. 4251,
telefaks 061/334-033.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava po območnih enotah zavoda.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše popise priloga): laboratorijski potrošni material za
leto 2000 ter 2001:
– bris-dolgi, sterilno, fi 14 × 150, bombažno navitje, motni,
– bris-dolgi, sterilno, fi 14 × 150, bombažno navitje, prozorni,
– bris- kratki, fi 14 × 100, bombažno navitje, sterilno,
– epruveta za mastitis, dim. 16 × 100 +
zamašek, sterilno,

– epruveta za mastitis, sterilno, komplet
štirih barv + zamašek,
– lonček za mleko + pokrovček, 55 ml.,
dim. fi 30mm. × 80, sterilno prozorni,
– lonček za mleko + pokrovček, 55 ml.,
dim. fi 30 × 80, sterilno, motni,
– lonček za Bactoscan + pokrovček,
35 ml., fi 24 × 78, sterilno, prozorni,
– lonček za mleko + pokrovček, 65 ml.,
fi 30 × 98, sterilno, prozorni,
– petrijevka fi 92 × 15 mm., dno fi 88,
sterilno,
– petrijevka fi 75 × 12 mm., dno fi 70,
sterilno,
– plastična pipeta (fi 7, 8 mm. × 500
mm.), sterilno, odprto grlo,
– plastenka za vodo z NA2S203, 3 dl.,
dim. fi 70 × 105, široko grlo, sterilno, posamezno pakiranje,
– plastenka za vodo, 3 dl., dim.
fi 70 × 105, široko grlo, sterilno, posamezno pakiranje,
– vrečka za homogenizator, sterilno,
400ml., dim. 190 × 300 mm,
– vrečka z zadrgo 80 × 120 × 0,05, nesterilno,
– Eza plastične, sterilno, 10 mikrolitrov,
– Kiveta za med., 2 dl., okroglo dno,
dim. fi 55 × 110,
– doza za med. fi 90 × 90, 0,5 L,
– mikrotitre plošča z U dnom, 96 pozicij,
– plastična epruveta 14 × 100 z dolgim
čepom, dim. 25 mm., sterilna,
– stojalo za lončke 300 × 190,
– plastična epruveta 16 × 100, odprta,
prozorna,
– plastična epruveta 16 × 100, odprta,
motna,
– vreča za avtoklaviranje 600 × 800,
– vreča za avtoklaviranje 300 × 500,
– rokav za sterilizacijo, papir – poliesterska folija, širine 50 mm,
– rokav za sterilizacijo, papir – poliesterska folija, širine 100 mm,
– rokav za sterilizacijo, papir – poliesterska folija, širine 150 mm,
– rokav za sterilizacijo s preklopom, papir – poliesterska folija, širine 75 mm,
– rokav za sterilizacijo s preklopom, papir – poliesterska folija, širine 100 mm,
– rokav za sterilizacijo s preklopom, papir – poliesterska folija, širine 150 mm.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo ni deljivo.
(č)
(d) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 14. 7. 2000 do 14.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig RD je potrebno
predložiti pooblastilo interesenta ter dokazi-
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo deljivo po posameznih točkah.
(č)
(d) Ocenjena vrednost naročila je
17,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000 ali po pogodbi.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: RD je na voljo do
14. 7. 2000 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig RD je potrebno predložiti pooblastilo interesenta ter dokazilo o
vplačilu 2.000 SIT nepovratnih sredstev na
ŽR št. 50130- 603-401296 – Grosuplje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo VZS do
24. 7. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 25. 7. ob 12. uri,
na sedežu VZS, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10 % predvidene vrednosti točke naročila za katero je ponudba.
10., 11., 12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: umik ponudbe je
možen do 24. 7. 2000 do 14. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kvaliteta ponudbe 10 %,
– ponudbena cena 60%,
– plačilni pogoji 15 %,
– rok izvedbe 15 %..
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu bodo
podane na pisno zahtevo ponudnika, katera
bo podana do 17. 7. 2000.
16., 17.
Veterinarski zavod Slovenije

6. sadni sokovi in sirupi;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi;
8. ostalo prehrambeno blago.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8), za posamezne sklope v celoti ali za posamezne
podskupine, kjer so določene.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,330.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop:
1,900.000 SIT,
2. sklop
5,200.000 SIT,
3. sklop
100.000 SIT,
4. sklop
2,000.000 SIT,
5. sklop
600.000 SIT,
6. sklop
400.000 SIT,
7. sklop
2,100.000 SIT,
8. sklop
4,030.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava bo sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe – 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:
Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice,
Tavčarjeva 21, tajništvo, soba št. 1, I. nadstropje, od 8. do 13. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000.
(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.
51530-603-33439, sklicevanje na št.
7/2000.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 28. 7. 2000, do 12. ure.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z napisom: Ponudba – Ne odpiraj, številko uradnega lista, v katerem je bil objavljen
razpis, ter z navedbo predmeta naročila.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, Tavčarjeva 21, 4270 Jesenice, tajništvo, I. nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, dne 28. 7.
2000, ob 12.30, na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo predložiti
bančno garancijo za resnost dane ponudbe
s strani ponudnika, v znesku 3 % od vrednosti ponudbe, samo v primeru, če njegova
skupna ponujena vrednost presega znesek
25,000.000 SIT.
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 listine, ki je podlaga za plačilo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o sodelovanju.
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lo o vplačilu 2.000 SIT nepovratnih sredstev na ŽR št. 50130-603-401296 – Grosuplje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo VZS do
24. 7. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 11. uri , VZS Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10 % predvidene vrednosti naročila.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: program zavoda za leto
2000.
11., 12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: umik ponudbe je
možen do 24. 7. 2000 do 14. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kvaliteta ponudbe 10 %,
– ponudbena cena 70 %,
– plačilni pogoji 10 %,
– rok izvedbe 10 %.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu bodo
podane na pisno zahtevo ponudnika, katero bo podal do 17. 7. 2000.
16., 17.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 423
Ob-31591
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta
v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana, p. p.
4251, tel.- faks 061/334-033.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava po posameznih enotah zavoda.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše popise priloga): laboratorijska oprema
– 1 komad avtoklav,
– 1 komad Kchov lonec,
– 1 komad inkubator termostat 15
do 17° C , 250 L,
– 1 komad inkubator 30 do 70° C, 250 L,
– 2 komada inkubator termostat 30 do
70° C,
– 1 komad sterilizator suhi 190 L,
– 1 komad vodna – oljna kopel,
– 2 komada vibrator,
– 1 komad mikroskop faznokontrastni,
binokularni,
– 1 komad povečava za mikroskop
OLYMPOS,
– 2 komada pomivalni stroj s sušilcem,
– 3 komadi baktericidne svetilke,
– 5 komadov plinskih gorilnikov,
– 2 komada varilec in rezkalnik za sterilizacijo rokavov,
– 2 komada LAMINAR – brezprašna komora, namizna, 1290 × 785 × 13335,
– 1 komad LAMINAR – brezprašna komora, namizna, 1200 × do največ 700,
– 1 komad kombiniran štedilnik.

Št. 227/2000
Ob-31614
1. Naročnik, poštni naslov , številka telefaksa: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, Tavčarjeva 21, 4270 Jesenice,
064/860-018.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Centralna kuhinja
Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič, Koroška Bela, Cankarjeva 4e, 4270 Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. ribe;
4. sveža zelenjava in sadje;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje;
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe po preteku roka za
oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora biti
70 dni od preteka roka za oddajo ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člena ZJN): edino
merilo je najugodnejša cena.
15., 16., 17.
Vzgojnovarstvena organizacija
Jesenice
Ob-31617
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, tel. 064/733-315, faks
064/733-019.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
I. sveža zelenjava,
II. sadje – domače,
III. južno sadje,
IV. sadje – suho,
V. sveže meso in drobovina,
VI. mesni izdelki,
VII. sveže mleko,
VIII. mlečni izdelki.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količine, glede na dejanske potrebe med letom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za del (skupino)
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
33,585.063 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. sveža zelenjava 5,769.848 SIT,
II. sadje – domače 2,964.872 SIT,
III. južno sadje 3,006.031 SIT,
IV. sadje – suho 594.238 SIT,
V. sveže meso in drobovina 10,398.726
SIT,
VI. mesni izdelki 3,905.025 SIT,
VII. sveže mleko 3,244.421 SIT,
VIII. mlečni izdelki 3,701.902 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno 1 leto po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1 leto po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Kadrovska
služba, Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51540-603-31525, virman ali splošna položnica.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 7. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Splošna služba – Mojca Odlasek –
Tancar, univ. dipl. prav., Begunje 55, 4275
Begunje na Gorenjskem, z oznako “Ne odpiraj – ponudba – živila“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2000 ob 10. uri, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, sejna soba.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na mirodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji in pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN):
– ponudbena cena – najnižja cena 60
točk, druga najnižja 50 točk, tretja najnižja
40 točk,
– plačilni pogoji – do 60 točk,
– reference – do 10 točk.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki na naslovu: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55,
4275 Begunje na Gorenjskem – kontaktni
osebi Franc Debeljak, Anica Hanžič, tel.
064/733-315.
16., 17.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Št. 333-6/2000
Ob-31622
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-53-61.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. (a) Kraj dobave: Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja – Ips typographus L. 10.000 kosov.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednosti je 15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno, prva dobava najkasneje do 15. 9.
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-

vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: petek 28. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 8.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 02-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek 1. 8. 2000, 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
feromonske vabe – veliki smrekov lubadar”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 1. 8. 2000, ob 14 uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
blaga, (Tender Bond), z veljavnostjo razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po dobavi blaga naročniku in potrditvi fakture s strani naročnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe je 1. 8. 2000, od
9.30 dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji;
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Matej Zagorc, univ. dipl. gozd.
inž., Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks. (01)423-53-61
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 333-7/2000
Ob-31623
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-53-61.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. (a) Kraj dobave: Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: feromonske vabe za malega smrekovega lubadarja – Pityogenes chalcographus L. 10.000 kosov.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednosti je 22,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno, prva dobava najkasneje do 15. 9.
2000.
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4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno po dogovoru:
– ca. 250 t od 1. 9. 2000 do 31. 10.
2000.
– ca. 120 t od 1. 3. 2001 do 30. 4. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: petek 28. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 8.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 02-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek 1. 8. 2000, do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana,, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
koruza!“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 1. 8. 2000, ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti blaga, (Tender Bond), z veljavnostjo razvidno iz
razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 30 dni, sukcesivno po dobavi blaga naročniku in potrditve
fakture s strani naročnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe je 1. 8. 2000 po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji;
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Iztok Ožbolt, dipl. gozd. inž., Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje, GL
Medved, Reška 35, 1330 Kočevje,
faks 01/893-10-54
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I) zaščitni tulci, fino mrežasti (ca. 1 x
1 – 2 mm), ∅ ca. 12 – 15 cm, višine
1,2m – 40.000 kosov,
II) zaščitni tulci, fino mrežasti (ca. 1 x
1 – 2 mm), ∅ ca. 12 – 15 cm, višine
1,5m – 10.000 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo vsakega
dela zahtevanega blaga posebej.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednosti je 12,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– ocena vrednosti točke I je 9,400.000
SIT.
– ocena vrednosti točke II je 3,100.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno, prva dobava najkasneje do 15. 9.
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek 28. 7.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 8.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 02-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek 1. 8. 2000, do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
fino mrežasti tulci!”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 1. 8. 2000, ob 12. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
blaga, (Tender Bond), z veljavnostjo razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po dobavi blaga naročniku in potrditvi fakture s strani naročnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe je 1. 8. 2000, od
9. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji;
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek 28. 7.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 8.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 02-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek 1. 8. 2000, 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
feromonske vabe – mali smrekov lubadar”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 1. 8. 2000, ob 15. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
blaga, (Tender Bond), z veljavnostjo razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po dobavi blaga naročniku in potrditvi fakture s strani naročnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe je 1. 8. 2000, od
9.30 dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji;
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za
oddajo ponudb lahko ponudniki pisno
zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo na naslov: Matej Zagorc,
univ. dipl. gozd. inž., Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
faks. 01/423-53-61
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 333-8/2000
Ob-31624
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-53-61.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. (a) Kraj dobave: gojitvena lovišča fco.
skladišče, po razdelilniku naročnika, kamionska dostava z avtocisterno s samorazkladalno napravo na lastni pogon.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: koruza razsuta, 370 ton.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena bruto vrednost je 9,700.000 SIT.

Št. 333-9/2000
Ob-31627
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-53-61.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po razdelilniku naročnika.
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ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo
pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo
in pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo na naslov: Matej Zagorc, univ. dipl.
gozd. inž., Zavod za gozdove Slovenije,
Večna
pot
2,
1000
Ljubljana,
faks. 01/423-53-61
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 333-10/2000
Ob-31631
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-53-61.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po razdelilniku naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I) zaščitni tulci, grobo mrežasti
(ca. 1,5 x 2,5 cm), ∅ ca. 30 cm, višine
1,8m – 5.000 kosov,
II) zaščitni tulci, grobo mrežasti
(ca. 1,5 x 2,5 cm), ∅ ca. 30 cm, višine
1,5m – 25.000 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo vsakega
dela zahtevanega blaga posebej.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednosti je 11,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– ocena vrednosti točke I je 2,000.000
SIT,
– ocena vrednosti točke II je 9,000.000
SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno, prva dobava najkasneje do 15. 9.
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek 28. 7.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 8.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 02-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek 1. 8. 2000, do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
grobo mrežasti tulci!”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 1. 8. 2000, ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
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blaga, (Tender Bond), z veljavnostjo razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po dobavi blaga naročniku in potrditvi fakture s strani naročnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe je 1. 8. 2000, od
9. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Matej Zagorc, univ. dipl. gozd.
inž., Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks. 01/423-53-61
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 333-11/2000
Ob-31633
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-53-61.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po razdelilniku naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I) zaščitni polni tulci ∅ ca. 12–15 cm,
višine 1,8m – 10.000 kosov,
II) zaščitni polni tulci ∅ ca. 12–
15 cm, višine 1,5m – 60.000 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo vsakega
dela zahtevanega blaga posebej.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednosti je 17,300.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– ocena vrednosti točke I je 14,000.000
SIT,
– ocena vrednosti točke II je 3,300.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno, prva dobava najkasneje do 15. 9.
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek 28. 7.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 8.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se

izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 02-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek 1. 8. 2000, do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
polni tulci!”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 1. 8. 2000, ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
blaga, (Tender Bond), z veljavnostjo razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po dobavi blaga naročniku in potrditvi fakture s strani naročnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe je 1. 8. 2000, od
9. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji;
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Matej Zagorc, univ. dipl. gozd.
inž., Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks. 01/423-53-61
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 0501/48-3-308/34-6/00 Ob-31662
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobave svežega mesa in mesnih izdelkov se bodo vršile na
lokaciji Ministrstva za notranje zadeve, in
sicer: izpostava centra za tujce RS, Prosenjakovci 76c, Prosenjakovci.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava svežega mesa in mesnih izdelkov, in sicer:
a) junčje in svinjsko meso,
b) sveža perutnina in jajca,
c) mesni izdelki.
Orientacijska količina po posameznih artiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
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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:
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 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta in finančno stanje ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 24 točk, za kvaliteto
4 točke in za finančno stanje ponudnika 4
točke.
15., 16.
Ministrstvo za notranje zadeve

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 7. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Prešernov trg 2, Dani
Klarič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 143/I, 27. 7. 2000 ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija – pogoji v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudniki so dolžni odkupiti in upoštevati v ponudbeni ceni naslednja vozila:
– pri sklopu A: Audi A4 1,8T, letnik
1996, delovna prostornina motorja
1781 ccm, število prevoženih kilometrov
(na dan cenitve: 28. 6. 2000) 180.000 km,
po izračunani vrednosti 1,665.300 (brez
davka od prometa motornih vozil, ki ga na
podlagi zakona o davkih na motorna vozila
plača kupec).
– pri sklopu B1: Alfa 155, letnik 1995,
delovna prostornina motorja 1995 ccm,
število prevoženih kilometrov (na dan cenitve: 28. 6. 2000) 133.500 km, po izračunani vrednosti 617.440 SIT (brez davka od
prometa motornih vozil, ki ga na podlagi
zakona o davkih na motorna vozila plača
kupec).
– pri sklopu B2: Renault 19 1,4 RT, letnik 1994, delovna prostornina motorja
1390 ccm, število prevoženih kilometrov
(na dan cenitve: 28. 6. 2000) 70.000 km,
po izračunani vrednosti 643.166 SIT (brez
davka od prometa motornih vozil, ki ga na
podlagi zakona o davkih na motorna vozila
plača kupec).
– pri sklopu D: – dve vozili
1. Fiat Uno 70 SIE, letnik 1992, delovna prostornina motorja 1372 ccm, število prevoženih kilometrov (na dan cenitve:
28. 6. 2000) 87.000 km, po izračunani vrednosti 344.007 SIT (brez davka od prometa motornih vozil, ki ga na podlagi zakona o
davkih na motorna vozila plača kupec).
2. Fiat Uno 70 SIE, letnik 1992, delovna prostornina motorja 1372 ccm, število prevoženih kilometrov (na dan cenitve:
28. 6. 2000) 76.000 km, po izračunani vrednosti 329.022 SIT (brez davka od prometa motornih vozil, ki ga na podlagi zakona o
davkih na motorna vozila plača kupec).
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom ali ponudniki sklenil
kupno pogodbo.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 7. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena 55 %,
2. plačilni pogoji 15 %,
3. kvaliteta 15 %,
4. dodatne ugodnosti 15 %.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
16.
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dniki morajo ponuditi vse artikle v celoti in
ne posameznih artiklov.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava artiklov bo sukcesivna za čas enega
leta od obojestranskega podpisa pogodbe,
na osnovi sprotnih naročil naročnika.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 1. 9. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava uniformirane policije, Center za tujce, Celovška
166, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Silvana Mlekuš, tel. 061/15-93-322 int. 212.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 10. do
12. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-34p-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: ponudbo je potrebno
predložiti do 18. 7. 2000, najkasneje do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki morajo oddati
ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: MNZ RS, vložišče, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 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 računov, ki so izstavljeni po posameznih
dobavah.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi svežega mesa in mesnih izdelkov, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

Št. 402-36/00-6
Ob-31675
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, faks
306-12-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 8 službenih vozil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: za
posamezne sklope.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila: 27,950.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
sklop A:
sklop B1:
sklop B2:
sklop C:
sklop D:
sklop E:
sklop F:

6,500.000 SIT,
2,550,000 SIT,
2,550.000 SIT,
3,400.000 SIT,
3,600.000 SIT,
6,500.000 SIT,
2,850.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
sklop A:
4 tedne,
sklop B1:
2 tedna,
sklop B2:
2 tedna,
sklop C:
6 tednov,
sklop D:
2 tedna,
sklop E:
7 tednov,
sklop F:
5 tednov.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Prešernov trg 2, Dani Klarič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT ŽR št:
50100-630-810108 sklic na št. 12110205 – s pripisom JR-402-36/00 – službena vozila.
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17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 48 z dne
2. 6. 2000, Št. 402-36/00-5 Ob-28690.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1/00
Ob-31748
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunalno podjetje
Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec,
tel. 01/750-81-10, faks 01/750-81-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN-1): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: specialni kamion za odvoz komunalnih odpadkov.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
24,000.000 SIT (z DDV).
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. november 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. november 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec,
d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, Štefka
Slabe.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50170-601-200040.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 7. 2000 do 9. ure,
za predloženo se šteje ponudba, ki je
prispela do določenega časa na kraj iz točke 7.(b).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370
Logatec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000, ob 9.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija slovenske banke v višini 10% od vrednosti ponudbe za resnost
ponudbe in ob podpisu pogodbe garancija
slovenske banke v višini 10% za odpravo
napak v garancijskem roku.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja je določen z roki v pogodbi, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot podizvajalci.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra, kopija dovoljenja za opravljanja dejavnosti, bon 1 in bon 2 ali bon 3.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril) – (21. člen ZJN):
– ekonomsko najugodnejša ponudba,
– datum dobave,
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– tekoči stroški vzdrževanja,
– kakovost,
– funkcionalne lastnosti,
– tehnične prednosti,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč,
– garancijska doba,
– obveznost v zvezi z rezervnimi deli,
– pogarancijsko vzdrževanje,
– cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec,
tel. 061/750-81-10, faks 750-81-11, Janez Marinko.
16., 17.
Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.,
Logatec
Št. 0501-308/44-00
Ob-31762
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/132-51-25, telefaks
01/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo
informacijske opreme.
3. (a) Kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava informacijske opreme, in sicer
180 x delovne postaje (DP 02/2000).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki morajo ponuditi blago, ki je predmet javnega razpisa v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih točk oziroma postavk.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 72,100.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave in inštalacije, če je
predvideno: razpisano opremo mora izbrani
ponudnik dobaviti najkasneje v 60 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. 061/172-43-83).
(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: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-44-00.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-

ni 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 7. 8. 2000 do 10. 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 7. 8. 2000
ob 11. 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.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi informacijske opreme, 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,
kakovost in zanesljivost delovanja opreme,
združljivost opreme z delujočo opremo in
sistemi MNZ, vzdrževanje in servisiranje v
garancijskem roku, dobavni rok, finančna
sposobnost, ustrezen certifikat proizvajalca
zahtevanega operacijskega sistema za celotni ponujeni sistem, kadrovska zasedba in
strokovna usposobljenost ponudnika za
opremo, ki je predmet javnega razpisa, dosedanje izkušnje in reference ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za kakovost in zanesljivost delovanja opreme je 0,4 točke, za združljivost
opreme z delujočo opremo in sistemi MNZ
je 0,4 točke, za vzdrževanje in servisiranje v
garancijskem roku je 0,21 točk, za dobavni
rok je 0,14 točk, za finančno sposobnost je
0,14 točk, za ustrezen certifikat proizvajalca zahtevanega operacijskega sistema za
celotni ponujeni sistem je 0,1 točke, za kadrovsko zasedbo in strokovno usposoblje-
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rinki Hlade (tel. 061/172-43-83), kontaktna
oseba:
Milan
Križaj,
tel.:
061/172-46-90.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do roka za
oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 308-81-00.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 8. 2000, najkasneje do 14.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 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: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v višini 8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
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, montaži in vključitvi v promet telekomunikacijske
opreme ter izvedbi šolanja.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi strukturiranega ožičenja, 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): kvaliteta, cena, rok dobave in izvedbe del, finančna sposobnost, garancijski rok in certifikat
ISO.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za merilo “kvaliteta“ 25 točk,
“cena“ 20 točk, “rok dobave in izvedbe del“
6 točk, “finančna sposobnost“ 6 točk, “garancijski rok“ 6 točk in “certifikat ISO“ 4
točke;
15., 16.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nost ponudnika za opremo, ki je predmet
javnega razpisa je 0,07 točke, za dosedanje izkušnje je 0,07 točke in za reference
ponudnika je 0,07 točke.
Najugodnejša ponudba bo izračunana po
enačbi:
M=C/(1 + ΣPi)
Kjer pomeni:
M – ocena ponujene opreme (najugodnejša ponudba ima najnižjo oceno)
C – cena ponujene opreme
Pi – ocena posameznih elementov na
podlagi meril
15., 16.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 0501/48-3-308/81-00
Ob-31763
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave in izvedbe (montaže):
– MNZ, Štefanova 2, Ljubljana,
– PU Krško, Cesta Krških žrtev 53, Krško,
– PMP letališče Sečovlje, Sečovlje 19,
Sečovlje,
– MP Sečovlje, Sečovlje NN, Sečovlje,
– MP Dragonja, Dragonja NN, Dragonja,
– MP Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 97, Metlika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izvedba strukturiranega ožičenja, sicer:
– sklop 1: izvedba strukturiranega ožičenja na MNZ;
– sklop 2: izvedba strukturiranega ožičenja na PU Krško;
– sklop 3: izvedba strukturiranega ožičenja na letališču Sečovlje, MP Sečovlje,
MP Dragonja in MP Metlika.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo predmet javnega naročila v celoti, ali po posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih točk
oziroma postavk iz posameznega sklopa.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 58,000.000
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: 21,000.000 SIT;
– sklop 2: 23,500.000 SIT;
– sklop 3: 14,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave in montaže ne sme biti daljši od 45
dni 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,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-

1 PU – policijska uprava
2 GPU – generalna policijska uprava
3 PMP – postaja mejne policije
4 MP

– mejni prehod

Ministrstvo za notranje zadeve RS

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
Ob-31688
V javnem razpisu za sanacijska dela na
objektu grad Dornava, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31229, se 4. točka delno popravi in se
pravilno glasi:
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacijska dela na objektu grad Dornava –
glavni objekt (krovska dela, kleparska
dela, strelovod, sanacija kamnitih delov
fasade, ometi, fasadni odri).
Ocenjena vrednost del je ca.
37,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajo kot celota.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor
Popravek
Št. 403-128/98
Ob-31708
V javnem razpisu brez omejitev za oddajo del pri dokončanju Pravne fakultete v
Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30029, Št.
403-128/98, se točka 4.(a) pravilno glasi:
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih vseh del
in ocenjena vrednost delov, ki se bodo oddajali posamično: razpisana dela, ki so predmet javnega naročila: dokončanje prenove
objektov za Pravno fakulteto, oprema:
1. vgrajena oprema,
2. pomična serijska oprema:
2.1. pisarniško pohištvo,
2.2. oprema knjižnice,
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3. oprema kuhinje,
4. audio vizualna oprema.
Ocenjena vrednost naročila po posameznih točkah kot sledi:
1. vgrajena oprema 70 mio SIT,
2. pomična serijska oprema 230 mio
SIT,
2.1. pisarniško pohištvo 190 mio SIT,
2.2. oprema knjižnice 40 mio SIT,
3. oprema kuhinje 25 mio SIT,
4. audio vizualna oprema 30 mio SIT.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Popravek
Št. 351-27/99
Ob-31771
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradnjo prizidka k Osnovni šoli
Metlika, objavljen v Uradnem listu RS, št.
59 z dne 30. 6. 2000, Št. 351-27/99,
Ob-31118, se 4.(b) točka pravilno glasi:
4. (b) Ocenjena
vrednost
del
je
250,000.000 SIT.
Občina Metlika
Št. 344-06/2000-01
Ob-31459
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3,
3312 Prebold, telefaks 063/70-00–621.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: LC 490131 Prebold Marija Reka, odsek Lipovšek - Čerjet.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: obnovitvena
dela na LC 490131 Prebold - Marija Reka, odsek Lipovšek - Čerjet: sanacija
zgornjega in spodnjega ustroja ceste,
obnova obstoječih odvodnih jarkov in
propustov, zaščita brežin in položitev asfaltne prevleke.
Ocenjena vrednost je 22,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.
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 predvidene.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
je 31. 08 . 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, tajništvo občine,
tel.
063/70-00-620,
telefaks
063/70-00-621.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete še deseti dan po objavi razpisa v delovnem času.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 5.000 SIT je potrebno
nakazati na račun št. 50750-630-10313,
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dokazilo o vplačilu je potrebno obvezno
predložiti ob dvigu dokumentacije.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 7. 2000 do 13. ure.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo Občine Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“ z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov odpošiljatelja – ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 2000
ob 19. uri na naslovu: Občina Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, v sejni
sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menična garancija za resnost ponudbe v višini 5 % od ocenjene vrednosti in
mora biti veljavna 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila po določilih sklenjene
pogodbe in izstavljenih situacijah v roku 30
– 45 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: registracijo podjetja,
odločbo upravne enote, poročilo o finančnem stanju ponudnika za zadnje leto (BON
1 in BON 2 oziroma BON 3), dokazilo, da
proti ponudniku ni uveden stečajni postopek, dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.
14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference, podatki o strokovnem kadru in tehnični opremi, ponudbena cena in ostale
ugodnosti.
Investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot
najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše pogoje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na
razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice
uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri županu Občine
Prebold v času uradnih ur, vsak torek med
18. in 20. uro ter vsako sredo med 16. in
18. uro, telefon 063/70-00-620.
17., 18.
Občina Prebold
Št. 404-08-232/2000
Ob-31508
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: vojašnica Ljubljana
– Šentvid in vojašnica Stara Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbeno-obrtniških
in
instalacijskih
del:
(MORS/BO-31/2000) “Vzdrževalna dela na nastanitvenem objektu v vojašnici
Ljubljana – Šentvid in sanacija strehe
na nastanitvenem objektu v vojašnici
Stara Vrhnika”.
Predvidena vrednost del je 25,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora obvezno ponuditi predloženo varianto iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 70 koledarskih dni,
pričetek del je predviden dne 4. 9. 2000 in
dokončanje del dne 14. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad
21, 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 12. 7.
2000 v času od 10. do 13. ure, s predhodnim virmanskim vplačilom 10.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.
Zastopniki ponudnikov, pred dvigom razpisne dokumentacije, morajo obvezno predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika in original izvoda virmana, kot dokaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): za razpisno dokumentacijo je potrebno virmansko
vplačati
10.000
SIT
na
ŽR MORS 50100-637-55216.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do dne 31.07.2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v sprejemno
pisarno-vložišče,
tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom:“ Ne Odpiraj” v desnem zgornjem delu kuverte, “Ponudba MORS/BO-31/2000” v sredini kuverte in ”Komisija s področja J/N gradbenih storitev” v spodnjem desnem kotu kuverte.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izbira izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del:
(MORS/BO-30/2000) “Vzdrževalna dela na strehah, talnih oblogah in sanitarijah v objektu št. 6, 7, 8 in 9 v vojašnici
Ljubljana – Moste Polje”.
Predvidena vrednost del je 25,200.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora obvezno ponuditi predloženo varianto iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: Za izvedbo
vseh del je predvideno 70 koledarskih dni,
pričetek del je predviden dne 4. 9. 2000 in
dokončanje del dne 14. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad
21, 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 12. 7.
2000 v času od 10. do 13. ure s predhodnim virmanskim vplačilom 10.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.
Zastopniki ponudnikov, pred dvigom razpisne dokumentacije, morajo obvezno predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika in original izvoda virmana, kot dokaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): za razpisno dokumentacijo je potrebno virmansko
vplačati
10.000
SIT
na
ŽR MORS 50100-637-55216.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do dne 31. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v sprejemno pisarno-vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom:“ Ne Odpiraj” v desnem zgornjem delu kuverte, “Ponudba MORS/BO-30/2000” v sredini kuverte in ”Komisija s področja J/N gradbenih
storitev” v spodnjem desnem kotu kuverte.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 2000
ob 13. uri na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III .
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če
ni priložena ustrezna pisna izjava.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izvedenih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij v roku 30 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost kolikor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:
– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri dne 31. 7.
2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so ponudbena cena (85%) in rok izvedbe del (15%).
Izločilni kriteriji so: neizpolnjeni in nepotrjeni
dokumenti iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o JN na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri kontaktni osebi Milanu Lampretu; tel.
061/171-2601, od 19. 7. 2000 do 20. 7.
2000, od 8. do 9. ure, oziroma po predhodnem telefonskem dogovoru.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava javnega razpisa za
omenjeno JN.
Ministrstvo za obrambo RS
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 2000
ob 13. uri na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III .
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če
ni priložena ustrezna pisna izjava.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izvedenih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij v roku 30 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost, kolikor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:
– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri dne 31. 7.
2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so ponudbena cena (85 %) in rok izvedbe del (15%).
Izločilni kriteriji so: neizpolnjeni in nepotrjeni
dokumenti iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o JN na naslovu: MORS, SGZ,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri
kontaktni osebi Milan Lampret; telefon
061/171-2601, od 19. 7. 2000 do 20. 7.
2000, od 8. do 9. ure, oziroma po predhodnem telefonskem dogovoru.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava javnega razpisa za
omenjeno JN.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-232/2000
Ob-31509
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vojašnica Ljubljana
– Moste Polje.

Št. 404-08-232/2000
Ob-31510
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: vojašnica Grosuplje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbeno
obrtniških
in
instalacijskih
del:
(MORS/BO-29/2000) “Sanacija strehe
na objektu 14 in obnova prostorov v stari upravni stavbi v vojašnici Grosuplje”.
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Predvidena vrednost del je 20,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora obvezno ponuditi predloženo varianto iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 70 koledarskih dni,
pričetek del je predviden dne 4. 9. 2000 in
dokončanje del dne 14. 11. 2000.
(a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MORS,
Urad za obrambne zadeve, Služba za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad 21, 3.
nadstropje, 1000 Ljubljana
7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 12. 7.
2000 v času od 10. do 13. ure s predhodnim virmanskim vplačilom 10.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.
Zastopniki ponudnikov, pred dvigom razpisne dokumentacije, morajo obvezno predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika in original izvoda virmana, kot dokaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): za razpisno dokumentacijo je potrebno virmansko vplačati 10.000 SIT na ŽR MORS
50100-637-55216.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do dne 31. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v sprejemno pisarno-vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj”
v desnem zgornjem delu kuverte, “Ponudba
MORS/BO-29/2000” v sredini kuverte in
”Komisija s področja J/N gradbenih storitev” v spodnjem desnem kotu kuverte.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 2000
ob 13. uri na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti pisno
izjavo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če
ni priložena ustrezna pisna izjava.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
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denih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij v roku 30 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost, kolikor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:
– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri dne 31. 7.
2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so ponudbena cena (85 %) in rok izvedbe del
(15%). Izločilni kriteriji so: neizpolnjeni in
nepotrjeni dokumenti iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o JN na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri kontaktni osebi Milanu Lampretu; tel.
061/171-2601, od 19. 7. 2000 do 20. 7.
2000, od 8. do 9. ure, oziroma po predhodnem telefonskem dogovoru.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava javnega razpisa za
omenjeno JN.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-192/2000
Ob-31511
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-2112 in faks 061/171-1637.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: objekti št. 22, 23 in
24 vojašnice Novo Mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del na objektih št. 22, 23 in 24 vojašnice Novo
Mesto (MORS/BO-26/2000).
Ocenjena vrednost vseh del je
24,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: dokončanje gradbenih del elektro po izdelanih popisih na strešinah objektov.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
niso sprejemljivi.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 60 koledarskih dni,
pričetek del je predviden dne 15. 9. 2000
in dokončanje del dne 15. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad
21, 1000 Ljubljana, tel. 061/171-2112, v
pisarni št. 321/III.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 11. 7.
2000 v času od 9. do 12. ure s predhodnim virmanskim vplačilom 20.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.
Za vse ponudnike bo omogočen ogled
objektov v vojašnici Novo Mesto dne 12. 7.
2000 v času od 10. do 11. ure.
Zastopniki ponudnikov, pred dvigom
razpisne dokumentacije, morajo obvezno
predati naročniku pooblastilo o zastopanju
ponudnika in izvod virmana, kot dokaz o
vplačilu zahtevanih 20.000 SIT za kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): za razpisno dokumentacijo je potrebno virmansko vplačati 20.000 SIT na ŽR MORS
50100-637-55216.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do 11. ure, dne 7. 8.
2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v sprejemno
pisarno-vložišče,
tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom:“ Ne odpiraj,
ponudba MORS/BO-26/2000 Strehe obj.
22, 23 in 24 Novo Mesto“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8. 2000
ob 13. uri na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: glede financiranja ni pogojev. Plačilo
izvedenih del bo izvajano na podlagi izstavljenih mesečnih situacij v roku 60 dni od
dneva potrditve s strani naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi z podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in te-
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 2000, rok dokončanja oktober 2002.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, soba št. 20/II
nadstropje pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na ŽR
51900-630-76001 (DDV zajet v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 8. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, I. nadstropje - urad župana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 5% ocenjene
vrednosti za oba sklopa del z veljavnostjo
8. 10. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: 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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb, to je 8. 8. 2000 od 12. ure naprej.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 70%,
– ostalo 30% (podrobneje opredeljeno v
razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudba mora biti sestavljena v
skladu z razpisnimi pogoji na originalnih
popisih. Naročnik si pridržuje pravico do
naročila v zmanjšanem obsegu od razpisanega.
17., 18.
Mestna občina
Murska Sobota

lov, ki se bodo oddajali posamično: preplastitev občinskih cest.
Ocenjena vrednost znaša 37,000.000
SIT.
(b)
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: do 15. 9. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2000, 9. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2000, ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti del; 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, rok 5%, garancija 15%.
16., 17., 18.
Občina Ormož
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hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost, kolikor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del z lastnimi ekipami.
Vsi našteti dokumenti so sestavni del ponudbe.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri dne 7. 8.
2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so: ponudbena cena (90% točk) in rok dokončanja ponudbenih del (10% točk). Izločilni kriteriji so nedostavljeni ali nepopolno izpolnjeni dokumenti kot so: povabilo k oddaji
ponudbe. Izjava z navedbo cene, komercialnega popusta in opcije ponudbe. Izjava o
strinjanju z razpisnimi pogoji in skladnosti
ponudbe z navodilom za izdelavo ponudbe,
ki mora biti žigosana in podpisana. Overjeno dokazilo pristojnega organa o registraciji
ponudnika za dejavnost v katero sodi izvajanje javnega naročila, ki ni strarejše od 30
dni. Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju določenih pogojev za opravljanje dejavnosti. Izjava ponudnika o pravnem stanju
inštitucije in odg. fizične osebe na dan oddaje ponudbe. Bilanca stanja in uspeha v
zadnjem letu (BON-1). BON1, BON2 oziroma BON3 izdan s strani Agencije za plačilni
promet, ki na dan odpiranja ne smejo biti
starejši od 30 dni. Dokazila pristojnih organov, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke. Izjavo o roku izvedbe ponudbenih del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o JN na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu če je bila objavljena: predhodna
objava namere o naročilu ni objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo ni bil objavljen.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 35101-4/2000
Ob-31538
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, telefaks
069/21-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradnja Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti; ocenjena vrednost za
a) gradbena, obrtniška in instalacijska
dela 880,000.000 SIT ter,
b) dodatek pri izvedbi kleti pod objektom knjižnice v ocenjeni vrednosti
65,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.

Št. 344-85/2000
Ob-31539
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/74-15-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-

Št. 40310/0012/99 0700 10 Ob-31540
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 22010, faks
2201-293.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ruška c. 15, Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija telovadnice ob OŠ Maksa Durjave, Ruška c. 15, Maribor - I. faza.
– gradbena, obrtniška, inštalacijska dela - ocenjena vrednost je 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: oddaja je predvidena v
enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
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del 10. 9. 2000, zaključek do 10. 10.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
02/2201-315.
(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 praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis OŠ Maksa Durjave”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 8. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2000 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od prejema situacije.
12. 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.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 8. 2000 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Št. 3144-00
Ob-31541
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta, 1420 Trbovlje, faks:
0601/27-592.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: rekonstrukcija kolektorja št. 100054 na Cesti 1. junija, od
Dežmana proti kolektorju Ternovic.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja zbirnega kolektorja v Trbovljah.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
10,000.000 SIT.
(b), (c)
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5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 9. 2000
do 30. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. - tajništvo podjetja, tel. 0601/53-100, faks:
0601/27-592.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago tri dni pred zaključkom oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
– cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT,
– upoštevana bodo nakazila na ŽR:
52700-601-11576 pri APP Podružnica Trbovlje ali gotovinska vplačila na blagajni Komunale Trbovlje, d.o.o.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a, 1420
Trbovlje, v tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. julija 2000
ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11
a, Trbovlje, v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora biti do 15.
septembra 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
obračun in plačilo po mesečnih situacijah.
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: v
skladu s 40. členom ZJN. Detajlno je to
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po preteku roka
za oddajo ponudbe, to je 31. julij 2000 po
10. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so navedena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o.
Št. 351-105/2000
Ob-31542
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/74-15-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova fasade na gradu Ormož.

Ocenjena vrednost znaša 8,000.000
SIT.
(b)
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september,
oktober 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 7. 2000.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 2000, ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, rok 5%, garancija 15%.
16., 17., 18.
Občina Ormož
Št. 0956/2000
Ob-31543
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana; pooblaščeni predstavnik naročnika: Protech, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, tel:
062/23-00-100, faks: 062/232-555.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ulica kraljeviča Marka 21, 2000 Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbenih in obrtniških del.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 29 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni dopustna.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 2000, dokončanje del oktober
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo do 14. 7. 2000 pri/na
Protech, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, kontaktna oseba Viktor
Lednik, tel. 062/23-00-130, faks
062/232-555, ob predložitvi potrdila o
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lov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja nadstrešnice za prostore skladišča
in drugih pomožnih prostorov.
Ocenjena vrednost celotnega obsega
del znaša 56,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko poleg razpisane variante ponudi tudi svojo varianto izvedbe, vendar ponudba mora vsebovati varianto, ki je predmet razpisa.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 1. 9. 2000. Rok za izvedbo
razpisanih del je 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu podjetja
Nigrad, d.d., na Zagrebški cesti 30, Maribor, pri Majdi Dolenc (soba št. 114/I).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 4. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT, ki jih ponudniki
plačajo na blagajni podjetja Nigrad, d.d., na
Zagrebški cesti 30, Maribor, ali s položnico
na ŽR 51800-601-47072 pri APP Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe v zapečatenem ovitku z oznako “Ne odpiraj-ponudba
za izgradnjo nadstreška” morajo ponudniki
predložiti najpozneje do 8. 8. 2000 do 8.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, tajništvo podjetja - Marija Bračko.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo 8. 8. 2000 ob 9. uri na sedežu
podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški cesti
30, Maribor, (soba št. 118/I).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini
2,800.000 SIT z veljavnostjo do 9. 9. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
dela bodo plačana z virmanskim nalogom v
60 dneh po izstavitvi računa po fiksnih cenah za enoto mere do konca gradnje.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 9. 9. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev javnega naročila so:
– reference 50,
– ponudbena cena 30,
– ostale ugodnosti 20.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim

naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču (tel.
062/4500-300) ali na sedežu podjetja
Nigrad, d.d., na Zagrebški cesti 30 v Mariboru.
17., 18.
Nigrad, d.d., Maribor
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vplačilu prispevka za razpisno dokumentacijo.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; nakazilo na ŽR
APP Maribor, št. 51800-601-64451, s pripisom “RD Tekstilni inštitut Maribor”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele dne 24. 7. 2000
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Protech, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba - ne odpiraj za
Tekstilni inštitut Maribor”. Na kuverti mora
biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 24. 7. 2000 ob 10.30 v veliki
sejni sobi podjetja Protech, d.d., Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisne vrednosti ponujenih del,
z veljavnostjo trajanja ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
opravljena dela plačeval na način in v rokih
navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna RS in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: z gradbeno pogodbo bo naročilo prevzel glavni izvajalec z možnostjo
sodelovanja podizvajalcev za posamezne vrste del, ki jih mora navesti 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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,
b) ponudbena cena: 40%,
c) finančna sposobnost: 10%,
d) rok izvedbe: 20%,
e) garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale: 10%.
16., 17., 18.
Protech, d.d., Maribor
Št. 7/2000
Ob-31544
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
(faks 062/4500-360).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-

Št. 40501-17/00
Ob-31550
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, 061/714-005.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Kraj izvedbe del: Dob-Krtina.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote: povezovalni kolektor Dob-Krtina, ocenjena vrednost 22,000.000 SIT.
5. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 9.
2000, končanje del 60 koledarskih dni.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
tajništvo - 1. nadstropje.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka ŽR
50120-630-810230, sklic – javni razpis.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis – Povezovalni kolektor Dob–Krtina“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2000 ob 16. uri v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bianco menico v vrednosti 10% ponudbene
vrednosti za resnost ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.
12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
13. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 90%,
– reference ponudnika 10%.
14. Morebitne druge informacije o naročilu, kontaktna oseba v zvezi z javnim razpisom je Jože Kump univ. dipl. inž. gr., telefon: 061/724-20-22.
Občina Domžale
Št. 40501-22/00
Ob-31551
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 061/714-005.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Kraj izvedbe del: Šentpavel pri Domžalah.
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4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija ceste skozi vas Šentpavel
(11,000.000 SIT).
5. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 11. 9. 2000,
40 koledarskih dni.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajništvo – 1. nadstropje.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 1.000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na –
javni razpis.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis – ponudba – rekonstrukcija ceste skozi
vas Šentpavel“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2000 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenčna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bianco menica v vrednosti 10% za resnost
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.
12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
13. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 90%,
– reference ponudnika 10%.
14. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba Primož Tonkli gr. teh., tel.
713–681, faks 714-005.
Občina Domžale
Št. 40501-23/00
Ob-31552
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 061/714-005.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja
pločnika v Mačkovcih (11,000.000 SIT).
5. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 11. 9. 2000 –
30 koledarskih dni.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajništvo – 1. nadstropje.
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b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na – javni razpis.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče
Ljubljanska 69,1230 Domžale.
8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis – ponudba – izgradnja pločnika v Mačkovcih“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2000 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenčna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bianco menica v vrednosti 10% za resnost
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.
12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
13. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 90%,
– reference ponudnika 10%.
14. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba Primož Tonkli gr. teh., tel.
713-681, faks 714-005.
Občina Domžale
Ob-31553
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 061/714-005.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova ceste Selo – občinska meja z Občino
Dol pri Ljubljani (29,000.000 SIT).
5. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. 9. 2000 –
70 koledarskih dni.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajništvo – 1. nadstropje.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na – javni razpis.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis – ponudba – obnova ceste Selo – ob-

činska meja z Občino Dol pri Ljubljani“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2000 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenčna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bianco menica v vrednosti 10% za resnost
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.
12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
13. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 90%,
– reference ponudnika 10%.
14. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba Iztok Obreza univ. dipl.
inž. str., tel. 713-681, faks 714-005.
Občina Domžale
Št. 403-104/97
Ob-31615
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, postopek za izbiro izvajalca brez
omejitev vodi Urad za gospodarske javne
službe, Postojnska 3, Izola, kontaktna oseba je Dragiša Šumanski, tel. 066/480-224,
faks 066/480-210.
2. Postopek oziroma način izbire najugodnejšega ponudnika oziroma izvajalca
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Manziolijev trg, Izola, cerkev sv. Marije Alietske.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: dokončanje del na cerkvi sv. Marije Alietske v
Izoli.
Skupna ocenjena vrednost celotnega naročila: 60,000.000 SIT:
– Sklop A: gradbena, obrtniška in instalacijska dela 25,000.000 SIT,
– Sklop B: konzervatorska dela
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 za vse skupaj: sklop A in sklop B
skupaj.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: predvideni rok za začetek del
je oktober 2000, rok dokončanja razpisanih del je maj 2002.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na Uradu za gospodarske javne službe,
Postonjska ul. 3, Izola, pritličje, soba št. 4,
Dragiša Šumanski, vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
(b) Datum do katerega je možno prevzeti
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za sklop 20.000 SIT+DDV,
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Hladilniška 36.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: pokritje
Drsališča Zalog, ocenjena vrednost
130,000.000 SIT za gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ne.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
del je avgust 2000, dokončanje november 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trubarjeva 5,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Služba za šport, IV. nadstropje, tajništvo, ob delovnikih od 8. do
12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR:
50 100 630 810 108 (DDV zajet v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 8. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Služba za šport, Trubarjeva 5,
IV. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2000 ob 12.30 v sejni sobi Službe za
šport, Trubarjeva 5, IV. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 6% ocenjene
vrednosti z veljavnostjo 70 dni.
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 RS (Ur. l.
RS, št. 1/98).
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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za oddajo ponudb, to je 8. 8. 2000 od 12. ure
naprej.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena
150 točk,
– kadrovska zasedba
30 točk,
– reference
30 točk.
Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
ne.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Mestna občina Ljubljana
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z virmanom ali s položnico na žiro račun
Občine Izola št. 51430-630-90025 z navedbo predmeta naročila. Predstavnik ponudnika mora imeti s seboj vse podatke,
potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 8. 2000, do 10. ure. Ponudbe poslane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno in
morajo prispeti v vložišče naročnika do zahtevanega dne in ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali predati osebno v
glavno pisarno Občine Izola, Postojnska
ul. 3, 6310 Izola.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 7. 8.
2000 ob 10.30 v sejni sobi županje, Sončno nabrežje 8, Izola.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemljivih
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu
ponudbene dokumentacije predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 2%
razpisane vrednosti del. Trajanje bančne garancije mora biti skladno z opcijo ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 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: v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudba mora veljati do 31. 8. 2000.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– raven celovitosti ponudbe,
– cena,
– kvaliteta,
– dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,
rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika,
– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti manjši obseg del od razpisanega, ali odstopiti od pogodbe, v kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.
17., 18.
Občina Izola
Št. 1/00
Ob-31616
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana, telefaks 01/42-65-908.

Št. 403-184/00 605
Ob-31648
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
0608/222-21.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Krško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija plazov v Občini Krško.
Orientacijska
vrednost
naročila
11,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 60 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za prejem razpisne dokumentacije je 7 dni pred
iztekom razpisnega roka. Na omenjenem
naslovu lahko ponudniki dobijo na vpogled
tudi projektno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo ponudbo predložiti na naslov naročnika najpozneje do 27. 7. 2000 do 10. ure. Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti kuverti z
označbo “Ne odpiraj – ponudba za sanacijo
plazov v Občini Krško”.
(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 7. 2000 ob 10.30, v prostorih naročnika, sejna soba E.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
orientacijske vrednosti javnega razpisa, ki
mora veljati vsaj 60 dni od roka, določenega za predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo v celoti financira naročnik iz
proračunskih sredstev Občine Krško. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
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čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizično-poslovne in tehnične sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 27. 7. 2000
do 10. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in ostala merila, kot so navedena
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, s
kont. osebo javnega naročila Nikom Somrakom, grad. teh., tel. 0608/215-07.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.
18.
Občina Krško
Št. 105810
Ob-31664
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37 b, 3320 Velenje, št. telefaksa
03/896-11-27, tel. 03/896-11-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija Šenbric odsek Zajc v Velenju
Ocenjena vrednost del:
– preddela:
3,900.000 SIT,
– zemeljska dela:
8,800.000 SIT,
– gradbena dela: 21,300.000 SIT,
– zaključna dela:
4,700.000 SIT,
Skupaj:
38,700.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 1. september 2000.
Naročnik pričakuje, da bodo dela zaključena do 30. novembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Mira Kokot.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 20. julija 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
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na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – virmansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. julija 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Mira Kokot.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. julija 2000 ob 13. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje, Koroška c. 37 b,
Velenje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 65
dni po izteku razpisnega roka.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12.,
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– končna cena
85%,
– rok plačila
5%,
– dodatne ugodnosti
10%.
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R- 08/00-K, junij 2000.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski
inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Mira Kokot.
17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 105810
Ob-31666
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37 b, 3320 Velenje, št. telefaksa
03/896-11-27, tel. 03/896-11-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija Bojnica (Meh) v Velenju.
Ocenjena vrednost del:
– preddela:
1,400.000 SIT
– zemeljska dela: 1,900.000 SIT
– gradbena dela: 7,900.000 SIT
– zaključna dela: 1,300.000 SIT
Skupaj:
12,500.000 SIT
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 1. september 2000.
Naročnik pričakuje, da bodo dela zaključena do 30. novembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Mira Kokot.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 20. julija 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – virmansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. julija 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje,
prejemnik: Mira Kokot.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. julija 2000 ob 11.30 v sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje, Koroška c. 37 b,
Velenje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 65
dni po izteku razpisnega roka.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– končna cena
85%,
– rok plačila
5%,
– dodatne ugodnosti 10%.
(Kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R- 07/00-K, junij 2000).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski
inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Mira Kokot.
17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Ob-31676
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10–102.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Nadanje selo pri
Pivki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posebej: ureditev
kanalizacije in asfaltiranje vaških ulic v vasi
Nadanje selo.
Orientacijska
vrednost
del
je
35,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov,
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– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo
o izidu javnega naročila obveščeni najkasneje do 8. 8. 2000.
16. Morebitne druge informacije o javnem naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, pri Čeligoj Ivanu, tel.:
067/72-10-100, 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
javnem naročilu ali navedba če je bila objavljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.
18.
Občina Pivka

četrtka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in
13. uro do vključno 14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na ŽR Občina Pivka,
št.: 52200-630-61033.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do torka 1. 8.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom
“Ponudba – ne odpiraj“, z navedbo predmeta javnega naročila. Na kuverti mora biti
popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 1. 8. 2000 ob 13. uri na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog v višini 10% ponudbene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: skladno z določili posebnih razpisnih
pogojev.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
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 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. list 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):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo
o izidu javnega naročila obveščeni najkasneje do 8. 8. 2000.
16. Morebitne druge informacije o javnem naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, pri Čeligoj Ivanu, tel.:
067/72-10-100, 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.
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možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v več sklopih.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentacije, variante ponudbe niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: dodatnih variant ni.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan
s pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka,
tel.:
067/72-10-100,
faks
067/72-10-102, kontaktna oseba: Čeligoj
Ivan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
četrtka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in
13. uro do vključno 14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na ŽR Občina Pivka,
št.: 52200-630-61033.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do torka 1. 8.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom
“Ponudba – ne odpiraj“, z navedbo predmeta javnega naročila. Na kuverti mora biti
popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 1. 8. 2000 ob 13. uri na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog v višini 10% ponudbene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
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 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. list 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):

Ob-31677
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10-102.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Pivka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posebej: izvedba
fekalne in meteorne kanalizacije Kerin
– II. faza.
Orientacijska
vrednost
del
je
25,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov,
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: projektna dokumentacija je izdelana.
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentacije, variante ponudbe niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: dodatnih variant ni.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan
s pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka,
tel.:
067/72-10-100,
faks
067/72-10-102, kontaktna oseba: Čeligoj
Ivan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
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17. Datum predhodne objave namere o
javnem naročilu ali navedba če je bila objavljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.
18.
Občina Pivka
Št. 0501/48-3-308/85-00
Ob-31764
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del:
– Policijska postaja Trbovlje;
– Policijska postaja Šentilj;
– Policijska postaja Sežana;
– Policijska postaja Cerknica;
– Policijska postaja Gornja Radgona.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
Sklop 1: Obnova dežurnih sob na PP
Trbovlje: adaptacija dežurnih in poslovnih
prostorov na Policijski postaji Trbovlje obsega naslednja dela:
I. gradbeno-obrtniška dela:
A) gradbena dela (rušitvena dela, zidarska dela),
B) obrtniška dela (mizarska dela, ključavničarska dela in aluminij, steklarska dela, tlakarska dela, pregradne stene in stropovi, keramičarska dela, slikopleskarska dela);
II. strojno-inštalaterska dela:
A) centralno ogrevanje,
B) interna vodovodna inštalacija,
C) vertikalna instalacija,
D) ventilacija – hlajenje;
III. elektro-inštalaterska dela:
A) razsvetljava,
B) parapetni kanali,
C) telefonska in računalniška oprema,
D) govorne naprave, video nadzor, tehnično varovanje,
E) nepredvidena dela,
F) meritve in izdelava projekta izvedenih
del.
Sklop 2: Obnova dežurnih sob na PP
Šentilj: adaptacija dežurnih in poslovnih
prostorov na Policijski postaji Šentilj obsega naslednja dela:
I. gradbeno-obrtniška dela:
A) gradbena dela (rušitvena dela, zidarska dela, zemeljska dela, tesarska dela, betonska dela),
B) obrtniška dela (mizarska dela, ključavničarska dela in aluminij, steklarska dela, tlakarska dela, pregradne stene, keramičarska dela, slikopleskarska dela);
II. strojno-inštalaterska dela:
A) strojne instalacije;
III. elektro-inštalaterska dela:
A) razsvetljava,
B) parapetni kanali in ureditev instalacije,
C) telefonska in računalniška oprema,
D) govorne naprave, video nadzor, tehnično varovanje,
E) nepredvidena dela,
F) meritve in izdelava projekta izvedenih
del.
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Sklop 3: Obnova dežurnih sob na PP
Sežana: adaptacija dežurnih in poslovnih
prostorov na Policijski postaji Sežana obsega naslednja dela:
I. gradbeno-obrtniška dela:
A) gradbena dela (rušitvena dela, zidarska dela, zemeljska dela, tesarska dela, betonska dela),
B) obrtniška dela (mizarska dela, ključavničarska dela in aluminij, steklarska dela, tlakarska dela, pregradne stene, keramičarska dela, slikopleskarska dela, ostala dela);
II. strojno-inštalaterska dela:
A) strojne instalacije;
III. elektro-inštalaterska dela:
A) razsvetljava,
B) parapetni kanali in ureditev instalacije,
C) telefonska in računalniška oprema,
D) govorne naprave, video nadzor, tehnično varovanje,
E) nepredvidena dela,
F) meritve in izdelava projekta izvedenih
del.
Sklop 4: Obnova prostorov za pridržanje na PP Trbovlje: adaptacija prostorov
za pridržanje na Policijski postaji Trbovlje
obsega naslednja dela:
I. gradbeno-obrtniška dela:
A) gradbena dela (rušitvena dela, zidarska dela),
B) obrtniška dela (ključavničarska dela,
mizarska dela, tlakarska dela, slikopleskarska dela, keramičarska dela),
II. strojno-inštalaterska dela:
A) strojnoinstalacijska dela;
III. elektro-inštalaterska dela:
A) elektro instalacijska dela.
Sklop 5: Obnova prostorov za pridržanje na PP Cerknica: adaptacija prostorov
za pridržanje na Policijski postaji Cerknica
obsega naslednja dela:
I. gradbeno-obrtniška dela:
A) gradbena dela (rušitvena dela, zidarska dela),
B) obrtniška dela (ključavničarska dela,
mizarska dela, tlakarska dela, slikopleskarska dela, keramičarska dela);
II. strojno-inštalaterska dela:
A) strojnoinstalacijska dela;
III. elektro-inštalaterska dela:
A) elektro instalacijska dela.
Sklop 6: Obnova prostorov za pridržanje na PP Gornja Radgona: adaptacija
prostorov za pridržanje na Policijski postaji
Gornja Radgona obsega naslednja dela:
I. gradbeno-obrtniška dela:
A) gradbena dela (rušitvena dela, zidarska dela),
B) obrtniška dela (ključavničarska dela,
mizarska dela, tlakarska dela, slikopleskarska dela, keramičarska dela);
II. strojno-inštalaterska dela:
A) strojnoinstalacijska dela;
III. elektro-inštalaterska dela:
A) elektro instalacijska dela.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša 40,000.000 SIT, in sicer:
– sklop 1:14,100.000 SIT;
– sklop 2: 8,100.000 SIT;
– sklop 3: 8,900.000 SIT;
– sklop 4: 3,300.000 SIT;
– sklop 5: 3,800.000 SIT;
– sklop 6: 1,800.000 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 lahko ponudijo
dela, ki so predmet javnega naročila v celoti, ali po posameznih sklopih. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih točk oziroma
postavk iz posameznega sklopa.
(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 :
– za sklop 1: 60 dni od podpisa pogodbe;
– za sklop 2: 45 dni od podpisa pogodbe;
– za sklop 3: 50 dni od podpisa pogodbe;
– za sklop 4: 21 dni od podpisa pogodbe;
– za sklop 5: 25 dni od podpisa pogodbe;
– za sklop 6: 25 dni od podpisa pogodbe.
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: Jani Topolovec, tel. 061/172-47-43.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-85-00.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2000 do 14. 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:
8. 8. 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.
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(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 RT-934 odsek 6838
Sežana-Lipica.“ - A.Z.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 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: 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. 9/00) 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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-614 Štanjel-Manče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste R3-614 odsek
1050 Štanjel-Manče.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
27,450.000 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 30 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: 8. 8. 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
preplastitev ceste R3-614 odsek 1050 Štanjel-Manče.“ - A.Z.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 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. 9/00) 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.
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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 izvedbi
obnove dežurnih sob in prostorov za pridržanje, 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 130 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference kadrov in reference ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo za ceno je 35 točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk, za reference
kadrov 8 točk in za reference ponudnika 4
točke.
16.,17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 011-04-8/00
Ob-31776
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta RT-934 Sežana-Lipica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija ceste RT-934 odsek 6838 Sežana-Lipica.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
65,000.000 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 in 15 dneh 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: 9. 8. 2000 do 8.30.

Št. 011-04-8/00
Ob-31779
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
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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 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-31781
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-225 Radmirje-Mozirje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste R1-225 odsek
1248 Radmirje - Mozirje.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
20,000.000 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 30 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: 8. 8. 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
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preplastitev ceste R1-225 odsek 1248
Radmirje - Mozirje.“ - I.J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 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
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. 9/00) 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-31782
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-231 Razkrižje-Stročja vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste R1-231 odsek
1323 Razkrižje – Stročja vas.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
16,000.000 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 2 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: 8. 8. 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
preplastitev ceste R1-231 odsek 1323 Razkrižje – Stročja vas.“ - M.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 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: 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. 9/00) 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).
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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. 9/00) 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

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 30 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: 27. 7. 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
izdelavo zapornega sloja na cesti R3-644
odsek 1357 (Šentjakob-Domžale).“ - S.S.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 7. 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. 9/00) 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:
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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-31783
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-204 Dutovlje-Sežana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste R1-204 odsek
Dutovlje-Sežana.
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 30 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: 28. 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
preplastitev ceste R1-204 odsek Dutovlje-Sežana.“ - I.J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 7. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija,

Št. 011-04-8/00
Ob-31784
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-644 Šentjakob-Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornega sloja na
cesti R3-644 odsek 1357 (Šentjakob-Domžale).
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.
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– 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-31785
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-Borjana-Robidišče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnovitev makadamskega vozišča po elementarju na področju CP
Nova Gorica.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
20,000.000 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 30 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: 8. 8. 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
obnovitev makadamskega vozišča po elementarju na področju CP Nova Gorica.“ S.K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 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 pre-
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sega 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. 9/00) 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-31786
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta G1-6 Ribnica-Prem.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: most čez Mrzlek v Ribnici na
cesti G1-6 odsek 340 km 0,021.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
77,000.000 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 8 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 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: 9. 8. 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
most čez Mrzlek v Ribnici na cesti G1-6
odsek 340 km 0,021.“ - M.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 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
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. 9/00) 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
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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. 9/00) 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.
Direkcija RS za ceste

3314 Braslovče, tel. 063/709-001, faks
063/709-001.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevoz osnovnošolskih
otrok in otrok celoletne priprave na šolo
v Občini Braslovče, za šolsko leto
2000/2001.
4. Kraj izvedbe: Občina Braslovče.
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: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali vse relacije. Ponudbena cena mora
biti razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja
storitve:
šolsko
leto
2000/2001, pričetek 1. 9. 2000, zaključek
30. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, oddelek za družbene dejavnosti.
(b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na žiro račun Občine Braslovče št. 50750-630-10290.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče – oddelek za družbene dejavnosti. Na zapečatenih kuvertah
mora biti napis: ponudba za šolske prevoze
– ne odpiraj in na hrbtni strani naslov ponudnika.
11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 19. uri v prostorih občine.
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% ponudbenega zneska mora biti v veljavi 60 dni po izteku razpisnega roka.
13. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-31819
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-206 Trenta-Bovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: gradnja nadomestnega mostu
čez Krajcarco v Trenti na cesti R1-206
odsek 1029 z razširitvijo ceste od km
4+360 do km 4+500.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
68,000.000 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 120 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 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: 9. 8. 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
gradnjo nadomestnega mostu čez Krajcarco v Trenti na cesti R1-206 odsek 1029 z
razširitvijo ceste od km 4+360 do km
4+500.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 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

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-31740
V javnem razpisu za posodobitev komunalnega katastra v Komunali Novo mesto,
d.o.o., na podlagi GISA, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30159, se 11. točka. Datum, čas in kraj
odpiranja ponudb, pravilno glasi: 17. 7.
2000 ob 8. uri, v sejni sobi Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12 (OIC Cikava), 8000 Novo mesto.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 64/2000
Ob-31460
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Braslovče, Braslovče 22,
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čila v drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe: 1. 8. 2000 po
12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila; teža in
način uporabe meril:
– ponudbena cena: 50%,
– reference ponudnika s področja razpisanih del: 30%,
– kakovost vozil: 10%,
– drugo: 10%.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do
30. 8. 2000.
19., 20.
Občina Braslovče
Št.104-01/00
Ob-31462
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Križevci, kontaktna oseba: Vida Štrakl, Križevci 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, telefon: 069/888-140 faks:
069/07-031.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Križevci za šolsko leto
2000/2001 za osnovno šolo Križevci.
Orientacijska vrednost celotnega naročila znaša 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Križevci.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi
vozili in z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni dokumentaciji
(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: ne.
7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od septembra 2000
do junija 2001 vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 2000/2001.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, tel. 069/888-140.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
pisno dokumentacijo: do 17. julija 2000:
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. bančnega
računa: 51930-630-76251.
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10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 1. 8. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Križevci, Križevci
11, 9242 Križevci pri Ljutomeru v zapečatenih kuvertah z pripisom “javni razpis za
šolske prevoze“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 8. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Križevci.
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 % od vrednosti razpisanih del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo po opravljenem delu v zakonitem roku.
14.
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: 1. 8. 2000 po
10. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– druge ugodnosti šoli pri drugih prevozih, ki niso predmet razpisa,
– reference.
18., 19., 20.
Občina Križevci
Št. 379/2000
Ob-31464
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5,
8310 Šentjernej, tel. 068/373-13-11, faks
068/81-409.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v Osnovno šolo Šentjernej
in
Orehovico
v
šolskem
letu
2000/2001.
Ocenjena vrednost del je 7,700.000 SIT
letno. Občina Šentjernej bo sklenila pogodbo v višini sprejetih proračunskih sredstev
za tekoče leto.
4. Kraj izvedbe: območje celotne občine Šentjernej.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b)
(c) Navedba o tem, ali 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: ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se izvajajo od 1. 9.
2000 do 22. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe; od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo – vozni
red: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, 8310
Šentjernej, kontaktna oseba Janez Hrovat.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan od 8. do 10. ure, najkasneje do
14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo – vozni red: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v višini 3.000 SIT na
žiro račun Občine Šentjernej številka
52100-630-40120 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok“.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 28. 7. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predložene na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, 8310 Šentjernej.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z naslovom naročnika, s pripisom “Prevoz osnovnošolskih otrok 2000/2001 – ponudba, ne odpiraj“ in število objave tega
razpisa ter naslov ponudnika na prvi in zadnji strani kuverte.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. 7. 2000, in sicer
v sejni sobi Občine Šentjernej, ob 12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
30% vrednosti del, akceptni nalog, trajanje
skozi celotno pogodbeno razmerje.
13.Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik storitev, ko mu bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena vrednost (50%),
– plačilni pogoji (25 %),
– druge ugodnosti (5%),
– reference ponudnikov (20%).
18.
19. Datum predhodne objave namere,
če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: naročilo je prvič objavljeno.
Občina Šentjernej
Št. 414-04/2000-1
Ob-31465
1. Naročnik, poštni naslov, številka
tel./faksa: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel./faks: 062/708-062
ali 708-275.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Št.
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18. Druge informacije o naročilu: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica tel./faks: 062/708-062 ali 708-275.
19., 20.
Občina Gorišnica

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: nalogo financira
Geodetska uprava Republike Slovenije, Občina Šentjernej, Občina Trebnje in Občina
Novo mesto.
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:
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe 18. 7. 2000 po 8. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba Matija Medved, tel. 178-48-63.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje prevozov šolskih otrok v osnovne šole in iz njih v
Občini Gorišnica v šolskem letu
2000/2001.
Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje šolskih okolišev:
– OŠ Gorišnica,
– OŠ Cirkulane.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje storitev
prevozov ljudi in so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
ne bomo upoštevali.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 2000 –
zaključek 24. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do preteka 5 delovnih dni od objave, vsak delovni dan med 7.
in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje 11. dan po objavi
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica; s pripisom: “Ne
odpiraj javni razpis – prevozi“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 11. dan po objavi ob 13. uri na naslovu naročnika
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik po poravnal storitev 30 dni po izstavljenem računu za pretekli mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisno obvestilo in podpis pogodbe.
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.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

Št. 90105-8/2000-2
Ob-31467
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet razpisa je izvedba
geodetskih meritev:
a) navezovalna mreža Cerov Log,
b) navezovalna mreža Šmarjeta–Trebelno.
Orientacijska vrednost naročila je
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe je za nalogo:
a) navezovalna mreža Cerov Log območje Občine Šentjernej,
b) navezovalna mreža Šmarjeta – Trebelno območje Občine Trebnje in Novo mesto.
5. Navedba o tem, ali je izvedba naročila
te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
navedene naloge lahko opravljajo izvajalci
geodetskih storitev, kot to določa zakon o
geodetski dejavnosti.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za eno ali obe nalogi navedeni pod
točko 3.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
a) za navezovalno mrežo Cerov Log od
podpisa pogodbe do 30. 10. 2000,
b) za navezovalno mrežo Šmarjeta–Trebelno od podpisa pogodbe do 31. 5. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 7. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 9.30, v sejni sobi Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

Št. 13/1-603-1/00
Ob-31470
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360
Vrhnika, faks 753-103.
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
otrok v osnovno šolo Log – Dragomer,
za šolsko leto 2000/2001.
Ocenjena vrednost naročila znaša
12,000.000 tolarjev.
4. Kraj izvedbe: Občina Vrhnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili in z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakon
o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99,
65/99), pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99),
navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja
(Ur. l. RS, št. 43/00), zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
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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: od 1. 9. 2000 do
30. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika,
oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti – Sabina Ahčan (soba 34), tel.
750-51-21, int. 238.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 1.500 SIT je
potrebno nakazati na žiro račun št.
50110-630-810204 Občine Vrhnika z namenom nakazila – javni razpisi – prevozi
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Tržaška c.
1, 1360 Vrhnika, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za prevoz osnovnošolskih otrok” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. V levem zgornjem
kotu ali na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 11.30.
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%.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v roku 30
dni po prejetju računa za pretekli mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisno obvestilo in podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), druge ugodnosti (10%), tehnična
opremljenost (20%), reference (20%).
18. Druge informacije o naročilu: vse
dodatne informacije na Občini Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, pri Eriki Červek
in Sabini Ahčan, tel. 750-51-21.
19., 20.
Občina Vrhnika
Št. 403-1/00
Ob-31476
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, št.
faksa: 178-56-82.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost storitve: fotokopiranje in razmnoževanje.
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Ocenjena
vrednost
naročila
je
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. a)
(b) Navedbo zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zahtevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik se lahko poteguje
le za celotno naročilo.
7. (a), (b), (c)
8. Trajanja naročila ali datuma pričetka
in dokončanja storitve: naročilo traja 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna služba, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, soba 122/V, Vesna Zupančič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija je
na razpolago do 17. 7. 2000, in sicer vsak
dan od 9. do 15. ure. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno ob
predložitvi pooblastila podjetja za dvig dokumentacije oziroma lahko pisno zahtevajo,
da se jim razpisno dokumentacijo pošlje po
pošti.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do torka, 18. 7.
2000 do 11.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Finančna služba, soba 122/V.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 7. 2000 ob
12. uri na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, 1502
Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na mednarodna določila v drugih dokumentih: plačilo je 31 dni
od uradnega prejema fakture.
14., 15.
16. Datum do katerega smejo ponudniki
umakniti ponudbe: po roku, določenem za
oddajo ponudbe, ponudniki ne smejo umakniti ali spremeniti ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): konkurenčnost cen, dobavni roki.
18., 19., 20.
Ministrstvo za finance
Št. 11/2-75/2000
Ob-31479
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: grafična priprava in tisk
glasila Škrjanček Telekoma Slovenije,
d.d.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
le za naročilo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso dovoljene.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(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.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevajo se vse
ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do 23. 8. 2000 do vključno 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 24. 8. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, kar znaša 100.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: avansov ni. Ponudbene cene so fiksne. Plačilni rok je 60
dni po dobavi mesečne izdaje glasila.
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: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
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10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 7. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – Projektna dokumentacija za
gradnjo nove osnovne šole Dragomelj”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 7. 2000 ob 13. uri v Konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bianco menica v vrednosti 10% za resnost
ponudbe.
13., 14., 15.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in odgovornih
projektantov z oceno izpolnjevanja rokov:
35%,
– ponujena cena: 55%,
– finančna sposobnost: 10%.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, kontaktna oseba Irena Gričar, univ. dipl. org.
dela, tel. 72-41-305, faks 72-16-146.
19., 20.
Občina Domžale

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– Izdelava Prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Domžale”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2000 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, konferenčna soba, I. nadstropje.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– cena – 70%,
– pisne reference 15%,
– roki – 15%.
18. Druge informacije:Občina Domžale,
Savska 2, Domžale, kontaktna oseba: Tadeja Križnar, tel. 721-36-86.
19., 20.
Občina Domžale

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po datumu in uri
začetka javnega odpiranja.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. Vrednost ponudbe: ponder 0,80
Pri izračunu se upošteva: 1 izvod = 36
strani+ovitek – naklada 4900.
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,80.
2. Struktura kadrov – število zaposlenih v grafični dejavnosti: ponder 0,05:
– nad 10 – 100 točk,
– pod 10 – 0 točk.
3. Reference-posli, opravljeni s poslovnimi partnerji v letu 1999 in 2000: ponder 0,15:
– nad 10 mio SIT – 5 poslov ali več:
100 točk,
– med 5 in 10 mio SIT – 10 poslov ali
več: 75 točk,
– med 3 in 5 mio SIT – 15 poslov ali
več: 50 točk.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
vrednost ponudbe lahko prinese največ 80
točk, struktura kadrov 5 točk in reference
poslov 15 točk.
Ponderirana merila seštejemo, pri čemer je maksimalna vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ
točk.
18. Druge informacije o naročilu: o izbiri
najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni najpozneje do 15. 9. 2000.
19., 20.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 40501-31/00-33
Ob-31545
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 061/714-005.
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 objekta: 18-oddelčna osnovna šola s pripadajočo telovadnico in
tremi oddelki vrtca v Dragomlju
(20,000.000 SIT).
4. Kraj izvedbe: Dragomelj.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu pogodbe, dokončanje: 100 koledarskih dni.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska 69, Domžale – tajništvo
(I. nadstropje – soba 29).
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo 20. 7. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT z virmanom na
žiro
račun
Občine
Domžale,
št.
50120-630-810230, sklic na – javni razpis.

Št. 40501-29/00-36
Ob-31555
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, faks
061/72-14-005.
2.
3. Vrsta in vrednost naročila: izdelava
prostorskih ureditvenih pogojev občine
Domžale za območje urbanistične zasnove in ureditvena območja naselij, okvirna vrednost naročila je 8,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Domžale.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: predvsem zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, zakon o urejanju prostora,
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov, ostali sektorski predpisi, ki v svojih določilih zadevajo predmet naročila.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo v ponudbi navesti reference ter
dokazila o strokovni usposobljenosti odgovornih projektantov ter njihove osebne reference.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila: začetek – po podpisu pogodbe, končanje – v 9 mesecih.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za prostor in varstvo okolja, Savska 2, 1230 Domžale.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 12.
ure.

Ob-31562
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/135-01-61, faks 065/28-487.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izdelavo projekta PGD, PZI, PZR, PID.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet javnega razpisa je
izdelava projekta PGD, PZI, PZR in PID
za športno dvorano v Novi Gorici.
Opis storitve, ki je predmet tega javnega
naročila, je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
Orientacijska vrednost javnega naročila:
ocenjeni stroški za izdelavo projekta PGD,
PZI, PZR in PID za športno dvorano – novogradnja, so 30,000.000 SIT.
4.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00),
– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89),
– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),
– zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– odredba o obvezni vsebini razpisne ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 63/97, 84/99),
– odredba o zaščiti domačega ponudnika (Ur. l. RS, št. 47/97),
– odredba o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00),
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– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97, 84/99),
– odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2000,
– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
razpisano storitev v celoti. Posameznih delov oziroma opravil razpisane storitve ponudniki ne morejo ponuditi.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo eno varianto ponudbe.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: skrajni rok za izdelavo
projekta je 60 dni od podpisa pogodbe.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo za izvajanje razpisane storitve v 8
dneh po pozivu za podpis pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1,
na tajništvu oddelka, pri Dragici Fiegl, tel.
065/135-01-61.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 18. 7. 2000.
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 plačilu 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: znesek 10.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa: Mestna
občina Nova Gorica, št. 52000-630-7001.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 27. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1 – vložišče (38/I).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! – Ponudba
za izdelavo projektov za športno dvorano v
Novi Gorici”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 2000 ob
13. uri, v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
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12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih
v zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi projekta v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od ponudbe
ne morejo odstopiti v roku 90 dni od datuma, predpisanega za dostavo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference podjetja maksimalno število
točk 40,
– reference odgovornega vodje maksimalno število točk 20,
– ponudbena cena maksimalno število
točk 30,
– ostale ugodnosti maksimalno število
točk 10.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe, pri katerih ponudbena
vrednost presega orientacijsko vrednost.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije dobijo potencialni
ponudniki na naslovu naročnika, kontaktna
oseba: Dragica Fiegl, št. 05/135-01-61,
ob uradnih dnevih od 10. do 12. ure.
19., 20.
Mestna občina Nova Gorica
Oddelek za družbene dejavnosti
Ob-31563
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava PZI za obnovo
levega in desnega tira na odseku proge
od postaje Poljčane do km 564+860.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: proga Zidani most–Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: potrebna je:
– registracija za tovrstno dejavnost,
– poznavanje tehnologije železniškega
prometa,
– poznavanje projektiranja in gradnje prog.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v skladu z
zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
29/86, 40/94, 69/94, 29/95, 59/96) in 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. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 2 meseca.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, pisarna št.
215, kontaktna oseba je Milenko Čučić,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 061/29-14-585.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 11. 7. do 17. 7.
2000 od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene do 27. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, pisarna št. 205.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 7. 2000 ob 10.
uri, v prostorih Slovenskih železnic (steklena dvorana).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 10%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: financiranje in plačila se bodo izvajala na podlagi sprejetega
proračuna RS, skladno s potrjenim planom
vlaganj v železniško infrastrukturo in skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– imajo najmanj 50,000.000 SIT letnega prometa v zadnjih treh letih,
– najmanj tri pooblaščene projektante za
izvedbo razpisanih del.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 7. 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 28. 7. 2000,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul.
10, 2000 Maribor, soba 414, prevzemnica
Antonija Bratuša.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000 ob 9. 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: 28. 7. 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. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000, Ob-3038.
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor

sta tudi za jezikovno mutacijo, naklada: 300
izvodov oziroma 500 izvodov.
4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Ur. l.
RS, št. 20/97, popravek 32/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se opravi v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del
takoj po uveljavitvi pogodbe, dela se zaključijo najkasneje do 31. 10. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica
1, 1127 Ljubljana, kontaktni osebi dr. Jedert Vodopivec, tel. 241-42-06 in Marjan
Zupančič, tel. 241-42-46.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 8. 2000 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 4. 8. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127 Ljubljana, tajništvo, II. nadstropje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2000 ob 10. uri, v prostorih Arhiva
Republike Slovenije.
12., 13.
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:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik.
18. Druge informacije o naročilu: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 7. 2000,
oziroma po začetku javnega odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izkušnje na podobnih delih – 10%,
– reference kadrov – 15%,
– rok dokončanja del in terminski plan –
15%,
– cena – 60%.
18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko ponudniki zahtevajo
pisno
ali
po
telefaksu
061/29-14-822, do 14. 6. 2000. Naročnik bo na vsa vprašanja pisno odgovoril
vsem zainteresiranim ponudnikom, ki so
pravočasno dvignili razpisno dokumentacijo, do 21. 7. 2000.
19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 3758
Ob-31564
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 in montaža sistema za varovanje knjižnega gradiva:
1. sistem mora biti popolnoma povezljiv – kompatibilen s sistemom za samostojno izposojo knjig (knjigomatom), ki omogoča izposojo in vračilo knjig in je v povezavi s
COBISS sistemom,
2. vsaj eden od sistemov mora biti
naslednjih dimenzij: širina 66 cm, višina 178
cm, sistema pa morata biti med seboj povezljiva,
3. proces aktiviranja in deaktiviranja
sprožilcev v knjižnem gradivu mora biti združen v eno enoto, ta pa mora imeti svetlobni
indikator aktivnosti sprožilca. Enota mora
biti povezljiva z ostalimi enotami sistema za
varovanje gradiva.
Ocenjena vrednost naročila znaša skupaj 11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: 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.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek z deli in montaža 16. 8. 2000, zaključek do 21. 8.
2000.
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.

Št. 663-08/00
Ob-31565
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127 Ljubljana, faks
061/241-42-69.
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 knjige z naslovom: Struktura srednjeveških vezav, format A4, število strani: 704 strani + predlist
+ zalist, papir: 120 g mat umetniški, tisk
notranjega dela: 4/4 + mutacija, tisk ovitka:
5/0 z mutacijo + mat plastifikacija, vezava
knjige: trda, tekst: disketa (Word), tabele
strokoven tekst, slike: 700 ČB skic (zrisati
vsako), 500 kolorjev (barvnih) prostostoječih s korekturami, izdelava poizkusnih odtisov vseh slik in skic, prelom: zahteven z
obstavljenimi slikami in skicami, priprava tek-
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Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1,
1127 Ljubljana, kontaktni osebi dr. Jedert
Vodopivec, tel. 241-42-06 in Marjan Zupančič, tel. 241-42-46.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena.
20.
RS, Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije
Št. 1409/00
Ob-31566
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, 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: naročnik odda zemljišče,
parc. št. 195/1 in 195/5 k.o. Šentilj, ki
je namenjeno za pozidavo večnamenskega objekta s poslovnimi prostori. Izbrani ponudnik pridobi vso projektno in
upravno dokumentacijo in izgradi objekt s
poslovnimi prostori. V objektu bo del poslovnih prostorov namenjenih za Občinsko
upravo občine Šentilj v ocenjeni vrednosti
97 mio SIT. Predvidena je tudi ureditev prostorov za knjižnico in čitalnico v velikosti
150 do 200 m2 in ocenjeni vrednosti 32
mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Šentilj v Slovenskih Goricah.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: je
zajeto v razpisni dokumentaciji.
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: variantne ponudbe
so sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden pričetek del
1. 8. 2000, zaključek del 31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občinska uprava občine Šentilj, Nives
Erznožnik, univ. dipl. inž. gr., tel.
062/651-133.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega naročila v Uradnem listu RS do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računovodstvu Občine Šentilj, Šentilj 69, v višini
5.000 SIT.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati najkasneje 30. dan od objave
javnega naročila v Uradnem listu RS do 14.
ure, v tajništvu Občine Šentilj, Šentilj 69, ne
glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, z oznako “Ne odpiraj! Javni razpis za večnamenski
objekt”, (kuverta I, kuverta II).
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslednji delovni dan po poteku razpisnega
roka ob 9. uri, v sejni sobi Občine Šentilj,
Šentilj 69.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ocenjene vrednosti investicije, z veljavnostjo 60
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko dela izvaja
tudi s podizvajalci, z izbranim ponudnikom
se sklene pogodba, v kateri je opredeljen
status glavnega izvajalca in podizvajalcev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določa
razpisna dokumentacija.
18. Druge informacije o naročilu: postopek pridobivanja dodatnih informacij glede
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
19., 20.
Občina Šentilj
Št. 120/00
Ob-31567
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj, 062/651-135.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis s predhodno izvedenim javnim razpisom 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.
(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 21. 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 21. 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
Ob-31609
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana, tel. 061/3005-160 in Center RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, tel. 061/186-42-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna obilka, ki jo mora prevzetl
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko nastopa v
ponudbi s podizvajalci, ki jih mora navesti v
razpisni dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Na javni razpis za izvedbo Festivala vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji se
lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno informacijsko
tehnologijo za opravljanje dejavnosti s področja javnega razpisa (računalniška in komunikacijska oprema, dostop do omrežja
Internet),
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno
angažirane strokovne sodelavce s področja
javnega razpisa,
– vsaj tri leta opravljajo dejavnosti na področju organizacije izobraževalno-sejemske
dejavnosti.
14. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvedba Festivala vzgoje
in izobraževanja v letu 2001.
Ocenjena
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT. Naročnika financirata javno naročilo v višini 57% od ponudbene cene, vendar največ 16,000.000 SIT. Ostala
sredstva za izvedbo javnega naročila si pridobi ponudnik s prodajo komercialnih storitev, vstopnine, sponzorstva, in drugih virov.
4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a)
(b) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnirni določbami rezervirana za specifičen
poklic: javno naročilo se izvaja v skladu z
zakonom o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve, ki izhaja iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudbo je možno oblikovati le
za celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost
ali nespremenljivost variant: ni variant.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: Festival vzgoje in izobraževanja v letu 2001 mora biti izveden v
terminu od 10. do 13. 4. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
dvigne razpisno dokumentacijo: Zavod RS
za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, soba
303/III, Nataša Malovrh.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 7. 2000 do
11. 8. 2000 vsak delovni dan od 9. do
11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 8. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, tel.:
061/186-42-00 v tajništvu, 3. nadstropje.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika pri katerem
se oddajo ponudbe in oznaka “Ne odpiraj –
ponudba – FVI ‘2001”, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 10. uri v prostorih Centra
RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva
66, Ljubljana, sejna soba/III nadstropje.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 1% vrednosti naročila z veljavnostjo
45 dni od odpiranja ponudb in bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

Elementi za ocenitev

Kvaliteta baze podatkov prijavljenih za sodelovanje na FVI *2000
Kvaliteta obveščanja sodelujočih na FVI *2000
Kvaliteta zagotavljanja pogojev za delo teles FVI *2000
Reference ponudnika in reference podizvajalcev
Kvaliteta dvoran z zahtevano opremo
Kvaliteta opremljenega razstavnega prostora:
Kvaliteta prostorov za spremljajoče
Kvaliteta prostora za športne prireditve
Kvaliteta celostne podobe FVI ‘2000 in marketinga
Kvaliteta ponujene prehrane za udeležence
Sodelovanje in ponudba mesta, kjer bo prireditev potekala
Cena
Dodatne ugodnosti za naročnika in rok plačila

Točke

Teža
elementa

0–2
0–2
0–2
0 – 10
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–8
0 – 30
0–5

2%
2%
2%
15%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
8%
30%
5%

18. Druge informacije o naročilu: razvidno iz razpisne dokumentacije
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 1 z dne 7. 1.
2000 pod št. 125-2/99
Zavod RS za šolstvo
Center RS za poklicno izobraževanje

Št. 01-143/00
Ob-31612
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za Ginekologijo in Porodništvo Kranj, 4000 Kranj, 064/282-851.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje perila s prevzemom delavcev pralnice.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
27,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: pri izvajalcu, katerega
oddaljenost od naročnika zaradi prevzetih
delavcev ni v neskladju z zakonodajo.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki bodo morali predložiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogojev za opravljanje navedene dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
in drugi predpisi s področja JN, pravilnik o
ukrepih za varstvo pred širjenjem okužbe
znotraj zdravstvenih organizacij in drugi
predpisi s področja zdravstvenega varstva.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: imena
osebja in strokovne kvalifikacije morajo biti
navedene.

6.
7. (a)
(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: pričetek predvidoma
1. 10. 2000, dokončanje 1. 10. 2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica za Ginekologijo in Porodništvo Kranj,
Kadrovska služba, Bizovičar Angelca, tel.
064/282-841.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 7. 2000
od 8. do 12. ure s predhodno najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.950 SIT, z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na blagajni
bolnišnice ali predložiti dokazilo o virmanskem
nakazilu na ŽR 51500-603-30372.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 8. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Bolnišnica za Ginekologijo
in Porodništvo Kranj, Kidričeva 38A, 4000
Kranj, Kadrovska služba, Bizovičar Angelca, tel. 064/282-841.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj - Ponudba za
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pranje perila s prevzemom delavcev in z
navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 2000 ob
11. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice za
Ginekologijo in Porodništvo Kranj, Kidričeva
38A, 4000 Kranj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v vrednosti 1,500.000 SIT z veljavnostjo
do dneva veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji (pogodba).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: pogodba sklenjena za čas 3 let.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpisnih
pogojih naročnika.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 28. 8. 2000
od 11. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(1-5 točk), število prevzetih delavcev na ocenjeno vrednost naročila (0-5 točk), plačilni
pogoji (0-5 točk), reference (0-2 točki), obseg prometa v letu 1998 in 1999 (0-2 točki).
18. Druge informacije o naročilu: pojasnila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo ponudnikov v skladu z razpisno dokumentacijo.
19., 20.
JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Št. 28-19/2000-02/3
Ob-31618
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, telefaks
062/215-221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava, dobava in montaža kuhinj za objekt varovanih stanovanj.
Vrednost naročila: 11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor - Tezno.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delo (storitev) se oddaja v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek: takoj po podpisu pogodbe, dokončanje: december 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1, 2000 Maribor, tajništvo - soba št. 206,
vsak delovni dan od 8. do 9. ure, kontaktna
oseba: Danica Putora, inž. gr., soba št. 204,
tel. 02/250-6318.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT – negotovinsko plačilo z virmanom na račun št. 51800-652-29941
– stroški razpisne dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, tajništvo-soba št. 206.
Zapečatene kuverte morajo biti vidno označene z napisom “Ne odpiraj-ponudba za
izdelavo, dobavo in montažo kuhinj za objekt
varovanih stanovanj na Teznu v Mariboru”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 10. uri na naslovu: Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski trg 1,
2000 Maribor, sejna soba št. 209.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
izpolnitev pogodbenih obveznosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvedena dela plačal v roku 60 dni po opravljenih delih.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe do 15. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference ponudnika in podizvajalcev za tovrstna dela, ponudbena cena, garancijski rok, estetske in funkcionalne značilnosti. Način uporabe meril in teža posameznega merila je razvidna iz razpisne dokumentacije.
18. Druge informacije o naročilu: Danica
Putora, inž. gr., tel. 02/250-6318.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44 z
dne 26. 5. 2000.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Št. 110-1/00
Ob-31643
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: odkup zemljišč za HC Slovenska Bistrica–Hajdina; obvoznica Pragersko.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
31,440.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok dokončanja del je
najkasneje 6 mesecev po prejemu ustrezne
dokumentacije.
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. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 5.000 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. 8.
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
odkup zemljišč za HC Slovenska Bistrica –
Hajdina; obvoznica Pragersko“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba št. 312/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 943.200 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 za zadnja 3
leta, kadrovska sestava, popis pogodb v izvajanju, podobna dela, seznam opreme.
16.
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kazilo 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, 27. 7. 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. člen ZJN).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 28. 7.
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. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 51 z dne
9. 6. 2000, št. 479/2000.
Občina Divača

prometu, upoštevajoč pri tem tudi pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št.
30/98), pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99),
zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97 in 84/99) in zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. 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 storitve 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 7.(a)
točke tega razpisa.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je z začetkom šolskega leta 2000/2001, 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), tel. 02/703-60-36.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 17. 7. 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: 28. 7. 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:
31. 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
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Janez Tekavc, univ.
dipl. prav., Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 30-94-394,
faks. 30-94-213.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 551/2000
Ob-31679
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Divača, Kraška cesta 32,
6215 Divača, telefaks 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 13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Šolski okoliš Osnovne
šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami razervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih, (Uradni list RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št.
33/97), odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 63/97) in navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97),
zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni
list 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 (Uradni list
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 21. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, virmansko na-

Št. 64003-001/2000
Ob-31770
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah 16/a, 2234 Benedikt v Slovenskih goricah, faks 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 šoloobveznih otrok lahko opravljajo za to dejavnost registrirani prevozniki z
ustrezno opremljenimi svojimi ali najetimi vozili in z licenco za prevoz potnikov v cestnem
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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
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 8. 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 Jemenšku, tel. 02/703-60-36.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 6. 2000 pod št.
64003-001/2000 na strani 4967.
Občina Benedikt
Št. 011-04-8/00
Ob-31787
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: izdelava PZI obnove ceste R1-206 odsek 1027 Kranjska Gora - Vršič od km 3+200 do km
8+800.
Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta R1-206 Kranjska
Gora-Vršič.
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 mesecih 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. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 27. 7. 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 mo-
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rajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za model vzdrževanja javnih cest
na območju Republike Slovenije.“ - P.H.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 7. 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.
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-31788
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: vrednotenje
vzdrževanja javnih cest na območju Republike Slovenije.
Ocenjena vrednost: 13,800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: H,G in R ceste.
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 do 31. 11. 2000.
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. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 27. 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 vrednotenje vzdrževanja javnih cest na območju Republike Slovenije.“ P.H.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 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.
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nudbe: 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

(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: 31. 7. 2000 do 8. 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
Izvedba svetovalnih storitev pri internih revizijah investicijsko-tehnične dokumentacije.”
– M. J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2000
ob 8.30, 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 1% 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. 9/00) 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: reference, kadri, oprema in cena. Način uporabe
meril je določen v razpisni dokumentaciji.
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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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-31789
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: model vzdrževanja javnih cest na območju Republike
Slovenije.
Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: H,G in R ceste.
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 do 31. 11. 2000.
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. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 27. 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 model vzdrževanja javnih cest
na območju Republike Slovenije.“ - P.H.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 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 po-

Ob-31815
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: izvedba svetovalnih storitev pri internih revizijah investicijsko-tehnične dokumentacije.
Ocenjena vrednost: 130,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
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)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku do 31. 12. 2000.
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.
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek
Ob-31700
V objavi glavnih podatkov razpisa za brezžične mikrofone, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30666,
se zaporedna številka razpisa na začetku
pravilno glasi: Št. 110/00.
Doda se še besedilo 4. točke, ki se glasi:
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomska cena, plačilni pogoji, tehnična in funkcionalna ustreznost, dobavni rok, reference.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 096-23/00
Ob-31468
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Maribor, Svetozarevska 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo pisarniškega materiala (ponovni).
3. Datum izbire: 23. 6. 2000.
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: 34/3. člen ZJN, v ponovljenem postopku naročilo oddano edinemu ponudniku s popolno in ustrezno ponudbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga – Birooprema, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 121.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 8,064.398,10
SIT/leto.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,064.398,10 SIT, 7,462.010,33 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: objava
razpisa v Uradnem listu RS, št. 48 z dne
2. 6. 2000, Ob-28688.
Agencija RS za plačilni promet
Št. 404-08-103/2000
Ob-31485
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 20. 4. 2000.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): seštevek točk iz ocenjevanja sposobnosti in cenovnega dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Frigomar d.o.o., Tovarniška
13, 6310 Izola.
6. (a) Kraj dobave: Vojašnice v Republiki
Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ribe - rečne in morske.
7. Pogodbena vrednost: 24,500.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina artiklov:
– najnižja ponudba: 21,622.680 SIT
posredovana s strani Brumec - Ručigaj
d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš;
– najvišja ponudba: 22,083.840 SIT
posredovana s strani Frigomar d.o.o., Tovarniška 13, 6310 Izola.
II. skupina artiklov:
– najnižja ponudba: 2,291.004 SIT
posredovana s strani Brumec - Ručigaj
d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
ponudba ni zajemala vseh zahtevanih artiklov, zato jo je naročnik izločil iz nadaljnje
obravnave;
– najvišja ponudba: 2,431.836 SIT
posredovana s strani Frigomar d.o.o., Tovarniška 13, 6310 Izola.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 1, z dne 7. 1. 2000.
13.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-31495
1. Naročnik, poštni naslov: RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.:
0601/26-144, faks: 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vrednost ponujene opreme, rok
plačila, rok dobave, fiksnost cen, zagotavljanje rezervnih delov, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur d.d. Naklo, Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo.
6. (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 - 12 kos pnevmatskih verižnih žag.
7. Pogodbena vrednost: 5,456.940 SIT
brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,893.500 SIT brez DDV, 5,456.940
SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000; Ob-29270.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Ob-31497
1. Naročnik, poštni naslov: RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.:
0601/26-144, faks: 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. sklop - ureditev licenc za SW na
osebnih računalnikih - merila za dodelitev
naročila: cena, plačilni pogoji, reference,
kadrovska zasedba ponudnika, čas delovanja dobavitelja na slovenskem trgu, dodatne ugodnosti in bonitete.
2. sklop - protivirusna zaščita razpis ni
uspel, ker v razpisanem roku ni prispela
nobena veljavna ponudba.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za 1. sklop: Oria computers d.o.o.,
Polje 4, 1420 Zagorje ob Savi.
6. (a) Kraj dobave: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: licence računalniških programov.
7. Pogodbena
vrednost:
11,830.476,11 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,937.425 SIT brez DDV,
11,264.260 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: 2 od
prejetih ponudb sta bili v postopku javnega
odpiranja ponudb kot neveljavni zavrnjeni in
neodprti vrnjeni ponudnikoma.
Zoper postopek izbire najugodnejšega
ponudnika je bil sprožen zahtevek za revizijo postopka. Naročnik je 28. 6. 2000 prejel
pravnomočni sklep Državne revizijske komisije, s katerim je bila potrjena naročnikova
odločitev.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26613.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Št. 159
Ob-31513
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, 1000 Ljubljana, Ptujska 21.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): točkovana merila navedena v razpisni dokumentaciji (reference - 10 točk,
rok - 10 točk, cena - 30 točk, finančna
sposobnost - 5 točk, garancija - 5 točk,
servis - 20 točk, skladnost vsebine ponudbe - 20 točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IRIS Mednarodna trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 6.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Ptujska 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijska oprema denzitometer.

Št.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000;
Ob-24278.
Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana

ljana za domove Ajda, Bohinj, Fara, Kranjska Gora, Lipa, Medved, Rak, Trilobit, Vojsko in Centrala; za domove Burja, Breženka, Čebelica, Kavka, Planinka, Škorpijon in
Štrk se razpis ponovi.
6. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
domovi in Komenskega 12, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost:
– Kmetijska zadruga Idrija z.o.o. Idrija:
5,375.000 SIT,
– Kmetijska zadruga Krka z.o.o. Novo
mesto: 9,125.000 SIT,
– Emona d.d. Ljubljana: 28,125.000
SIT,
– Žito d.d. Ljubljana: 7,562.500 SIT,
– Don Don d.o.o. Metlika: 687.500 SIT,
– Mariborska mlekarna d.d. Maribor:
856.500 SIT.
Mesarstvo Podobnik s.p. Čeplez, Pekarna Postojna d.o.o. in Ljubljanske mlekarne
d.d. so po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika umaknili ponudbo, in bo
razpis v tem delu ponovljen (glej 5. točko
objave).
8.
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop artiklov A: meso in mesni izdelki:
– Dom Fara: 2361,70 SIT, 1781,93 SIT;
– Dom Lipa: 2295,22 SIT, 1781,93 SIT;
– Dom Medved: 2223,30 SIT, 1844,64 SIT;
– Dom Rak: 2223,30 SIT, 2091,55 SIT;
– Dom Vojsko: 2091,55 SIT, 1844,64 SIT;
– sklop artiklov B: sveže sadje in zelenjava:
– Dom Ajda: 1600 SIT, 974,70 SIT;
– Dom Bohinj: 1179,20 SIT, 974,70 SIT;
– Dom Čebelica: 937,05 SIT, 947,70 SIT;
– Dom Fara: 937,05 SIT, 1346 SIT;
– Dom Kranjska Gora: 1104,50 SIT, 974,70
SIT;
– Dom Lipa: 974,70 SIT, 937,05 SIT;
– Dom Medved: 1546 SIT, 974,70 SIT;
– Dom Rak: 1546 SIT, 974,70 SIT;
– Dom Trilobit: 1104,50 SIT, 974,70 SIT;
– Dom Vojsko: 1179,20 SIT, 974,70 SIT;
– sklop artiklov C: ribe:
– Dom Ajda: 918,75 SIT, 807,13 SIT;
– Dom Bohinj: 918,75 SIT, 677,70 SIT;
– Dom Čebelica: 807,13 SIT, 671,50 SIT;
– Dom Fara: 964,45 SIT, 671,15 SIT;
– Dom Lipa: 807,13 SIT, 671,50 SIT;
– Dom Planinka: 918,75 SIT, 677,70 SIT;
– Dom Medved: 918,75 SIT, 677,70 SIT;
– Dom Rak: 918,75 SIT, 677,70 SIT;
– Dom Štrk: 918,75 SIT, 677,70 SIT;
– Dom Trilobit: 918,75 SIT, 677,70 SIT;
– Dom Škorpijon: 918,75 SIT, 677,70 SIT;
– sklop artiklov D: kruh in izdelki:
– Dom Ajda: 414,12 SIT, 302,69 SIT;
– Dom Breženka: 376,70 SIT, 302,69 SIT;
– Dom Čebelica: 376,70 SIT, 302,69 SIT;
– Dom Fara: 376,70 SIT, 302,69 SIT;
– Dom Kranjska Gora: 376,70 SIT, 302,69
SIT;
– Dom Lipa: 376,70 SIT, 302,69 SIT;
– Planinka: 376,70 SIT, 253,40 SIT;
– Dom Medved: 376,70 SIT, 302,69 SIT;
– Dom Rak: 376,70 SIT, 253,40 SIT;
– Dom Štrk: 302,69 SIT, 253,40 SIT;
– Dom Trilobit: 376,70 SIT, 302,69 SIT;
– Dom Vojsko: 402 SIT, 376,70 SIT;
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7. Pogodbena vrednost: 6,754.030 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,451.060,10 SIT, 6,754.030 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Ob-28936.
PRO’ 55 d.o.o. po pooblastilu Zavoda za
farmacijo in za preizkušanje zdravil
Ob-31514
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunala Kranj p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.
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): javni razpis, objavljen v Ur. l. RS
št. 26/00 z dne 24. 3. 2000, Ob-23858 za
izbiro izvajalca za dobavo in montažo navozne mostne tehtnice za statično tehtanje odpadkov na odlagališču komunalnih odpadkov Tenetiše pri Kranju, se razveljavi glede
na zapisnik strokovne komisije naročnika z
dne 3. 5. 2000. Razlog za odločitev naročnika so razlike med statičnim in dinamičnim
tehtanjem odpadkov, prostor in večji stroški, kar je bistvenega pomena za naročnika.
Naročnik bo izvedel ponovni postopek javnega razpisa.
5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23858.
Javno podjetje Komunala
Kranj p.o.
Ob-31515
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost blaga, ugodna cena,
reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: P. C. Wagner elektro-thermit, Erlaaerstraße 118, A-1230 Wien, Avstria.
6. (a) Kraj dobave: Skladišče Zalog, Kriva pot 38.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 4781 kom varilnega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 41,625.659
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,353.000 SIT, 41,625.659 SIT.
11., 12.

Št. 4558
Ob-31518
1. Naročnik, poštni naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponderirana povprečna cena - 65%,
– ponudba za sklop živil za vse domove 5%,
– ponudba za več sklopov živil za vse
domove - 5%,
– preference domačih dobaviteljev - 10%,
– izpolnjevanje pričakovanj naročnika, ki
v razpisni dokumentaciji niso zahtevana kot
obvezna - 10%,
– reference 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop artiklov A - meso in mesni izdelki: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10, Novo
mesto za domova Fara in Lipa; KZ Idrija
z.o.o., Vojkova 2, Idrija za domova Medved
in Vojsko; Mesarstvo Podobnik s.p. Čeplez
12, Cerkno - za dom Rak; za domove Ajda,
Bohinj, Burja, Breženka, Čebelica, Kavka,
Kranjska Gora, Planinka, Škorpijon, Štrk in
Trilobit se razpis ponovi.
– sklop artiklov B - sveže sadje in zelenjava: Emona d.d. Šmartinska 130, Ljubljana za domove Ajda, Bohinj, Kranjska Gora,
Medved, Rak, Trilobit, Vojsko, KZ Krka
z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto; za domove Čebelica, Fara in Lipa, za domove
Burja, Breženka, Kavka, Planinka, Štrk in
Škorpijon se razpis ponovi.
– sklop artiklov C - ribe. Mariborske mlekarne d.d. Osojnikova 5, Maribor - za domove Ajda, Bohinj, Kranjska Gora, Planinka, Medved, Rak, Škorpijon, Štrk in Trilobit;
KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto; za domove Čebelica, Fara in Lipa, za
domove Burja, Breženka, Kavka in Vojsko
se razpis ponovi;
– sklop artiklov D - kruh in izdelki: Žito
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana - za domove Ajda, Burja, Breženka, Čebelica, Fara,
Kranjska Gora, Lipa, Medved, Rak, Štrk in
Trilobit; Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, Postojna - za dom Planinka, Don
Don d.o.o. Metlika, Proizvodni obrat Stražišče, Laze 16, Kranj - za dom Vojsko; za
domove Bohinj, Kavka in Škorpijon se razpis ponovi.
– sklop artiklov E - mleko in izdelki: Mariborska mlekarna d.d. Osojnikova 5, Maribor za domove Ajda, Bohinj, Burja, Breženka, Kranjska Gora, Planinka, Medved, Rak,
Škorpijon, Štrk in Trilobit; Ljubljanske mlekarne d.d. Tolstojeva 63, Ljubljana za dom
Fara; za domove Čebelica, Kavka, Lipa in
Vojsko se razpis ponovi;
– sklop artiklov F - splošno prehrambeno blago: Emona d.d. Šmartinska 130, Ljub-
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– sklop artiklov E: mleko in izdelki:
– Dom Ajda: 242,50 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Bohinj: 242,50 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Burja: 242,50 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Breženka: 242,50 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Fara: 319,90 SIT, 242,50 SIT;
– Dom Kranjska Gora: 242,50 SIT, 207,30
SIT;
– Dom Medved: 242,70 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Planinka: 242,70 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Rak: 242,50 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Štrk: 242,50 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Trilobit: 242,50 SIT, 207,30 SIT;
– Dom Škorpijon: 242,50 SIT, 207,30 SIT;
– sklop artiklov F: splošno prehrambeno
blago:
– Dom Ajda: 4816,30 SIT, 4110,08 SIT;
– Dom Bohinj: 4110,80 SIT, 3711,80 SIT;
– Dom Fara: 4569 SIT, 3986,50 SIT;
– Dom Kranjska Gora: 4110,80 SIT,
3711,80 SIT;
– Dom Lipa: 4174,80 SIT, 4110,80 SIT;
– Dom Medved: 4539,30 SIT, 3986,50 SIT;
– Dom Rak: 4539,30 SIT, 3986,50 SIT;
– Dom Trilobit: 4110,80 SIT, 3711,80 SIT;
– Dom Vojsko: 4110,80 SIT, 3986,50 SIT;
– Centrala: 4110,80 SIT, 3986,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19970.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-31520
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost blaga, ugodna cena,
reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Voest Alpine Schienen GmBH & Co KG, Postfach, A - 8704 Leoben-Donawitz, Avstria.
6. (a) Kraj dobave: razne lokacije na območju SŽ.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 9.340 m tirnic.
7. Pogodbena
vrednost:
45,860.544,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
53,116.957,61 SIT, 45,860.544,50 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-23376.
Slovenske železnice d.d.
Ljubljana
Št. 240-1/00
Ob-31521
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, konkurenčnost cen, reference, plačilni pogoji,
drugi ugodnejši pogoji od razpisanih.
V postopku ocenjevanja ponudb je naročnik upošteval merila vsebinsko in v zaporedju, kot je navedeno zgoraj in je na osnovi
le-teh, izbrani ponudnik dobil najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: B2 d.o.o. Tržaška 42, Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izvajanje računalniške
podpore.
7. Pogodbena vrednost: 593.572
SIT/mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 806.687,20 SIT/mesečno, 593.572
SIT/mesečno.
11., 12., 13.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad RS za standardizacijo
Št. 32
Ob-31523
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Braslovče, Rakovlje 15 b, Braslovče.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja cena. Za skupine živil: jajca, ribe, drobni prehrambeni izdelki, čaji,
suho sadje, sokovi, sirupi ni bila opravljena
izbira.
Razlog: nezadostno število popolnih in
ustreznih ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se za čas od 1.
9. 2000 do 31. 8. 2001 prizna naslednjim
ponudnikom:
– kruh, pekovsko pecivo:
1. Klasje MPP Celje d.d., Resljeva 16,
Celje,
2. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, Hoče;
– slaščičarski izdelki:
1. Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, Ljubljana,
2. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, Hoče;
– sadje, zelenjava sveža:
1. Era d.d. Velenje, Prešernova 10, Velenje,
2. Sadex Sadje, zelenjava d.o.o., Ul. m.
Grewenbroich 9, Celje;
– mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska c. 55, Vipava.
2. Mlekarna Celeia Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, Petrovče;
– meso, mesni izdelki:
1. Celjske mesnine d.d., C. v Trnovlje
17, Celje,
2. Košaki Tovarna mesnih izdelkov d.d.,
Oreško nabrežje 1, Maribor,

3. Mesnine Žerak, Franci Žerak s.p., Strmolska ul. 9, Rogatec;
– zamrznjeni izdelki:
1. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škoflica,
2. Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Braslovče, Vrtec, Braslovče, Osnovna šola Letuš, Osnovna šola Trnava, Osnovna šola Gomilsko.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je priznal sposobnost, izbral dobavitelja ob vsakokratnem naročilu po naslednjih merilih: najnižja cena.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 42, z dne 19. 5. 2000.
13.
Osnovna šola Braslovče
Št. 77
Ob-31529
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za
zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva 4, 6210
Sežana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 6. 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:
– 03 zdravila:
a) Gopharm d.d., Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica,
b) Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
c) Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
č) Salus d.d., Mašera-Spasičeva 10,
1000 Ljubljana.
– 04 medicinski potrošni material:
a) Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
b) Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
c) Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
č) Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,
d) Salus d.d., Mašera-Spasičeva 10,
1000 Ljubljana,
e) Interexport d.o.o., Slovenska 54,
1000 Ljubljana.
– 05. laboratorijski potrošni material:
a) Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
b) Alpos Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,
c) Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
č) Interexport d.o.o., Slovenska 54,
1000 Ljubljana,
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

ljen: Uradni list RS, št. 33 z dne 14. 3.
2000, Ob-25414.
13.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 05/2000
Ob-31500
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, tehnična primernost in pridobljen certifikat ISO.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HTZ I.P., d.o.o., higiena,
tehnika in zaščita, Partizanska 78, Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava dvoverižnega transporterja skat DVT
470 – 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost: 21,899.927 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,626.200 SIT 21,899.927 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 201/00
Ob-31517
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, Novo
mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti.
3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Harper, d.o.o., Vodnikova 187, Ljubljana,
– MK Birooprema, d.d., Dunajska c.
121, Ljubljana,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
– Mladinska knjiga trgovina, d.d., Slovenska 29, Ljubljana,
– Europap, d.o.o., Cesta v Šmartno 5,
Ljubljana,
– Astra Tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, Ljubljana,
– Mavrica, d.d., Resljeva c. 1, Ljubljana,
– DZS, d.d., Mali Trg 6, Ljubljana,
– Novodom, d.o.o., Cesarjeva ulica 29,
Novo mesto,
– Rudolf T.P.P.A., d.o.o., Triglavska 61,
Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. skupina: pisarniški material,
2. skupina: papirna konfekcija,
3. skupina: PVC vrečke in folije.
7. Pogodbena vrednost (okvirno):
1. skupina: pisarniški material:
12,000.000 SIT,
2. skupina: papirna konfekcija:
8,000.000 SIT,
3. skupina: PVC vrečke in folije:
4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 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-25399.
13.
Splošna bolnišnica Novo mesto
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d) Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: fco skladišče naročnika.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe po vrednosti (najvišja, najnižja)
niso primerljive zaradi različnega števila ponujenih artiklov.
11., 12., 13.
Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov in podaljšano
splošno-bolnišnično nego Sežana
Št. 08/2
Ob-31496
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok plačila, splošne in tehnične zahteve, reference dobavitelja in proizvajalca ter pridobljen certifikat ISO.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, trgovina in storitve,
d.d., Cesta na okroglo 7, Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava izolacijskega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 29,988.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,984.000 SIT, 29,988.000 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.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Št. 04/2000
Ob-31499
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d. Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, tehnična primernost in reference proizvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sava, gumarska in kemična
industrija d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava gumi transportnih trakov.
7. Pogodbena vrednost: 104,197.114
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 116,133.563 SIT, 83,635.877,50 SIT.
11., 12.

Št. 202/00
Ob-31516
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, Novo
mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti.
3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
– Henkel Ecolab, d.o.o., Vangerlova 4,
Maribor,
– Ivec, d.o.o., Ul. H. Šaranoviča 38, Maribor,
– Mavrica, d.d., Resljeva c. 1, Ljubljana,
– Novodom, d.o.o., Cesarjeva ulica 29,
Novo mesto,
– UNilever Slovenija, d.o.o., Podružnica
DiverseyLever, Linhartova 15, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. skupina: pralna sredstva,
2. skupina: čistilna sredstva in pribor.
7. Pogodbena vrednost (okvirno):
1.
skupina:
pralna
sredstva:
12,000.000 SIT,
2. skupina: čistilna sredstva in pribor:
8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

Št. 2/2000
Ob-31519
1. Naročnik, poštni naslov: UL – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 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): ponudbena cena, reference za
opremo, reference za dobavitelja, reference za servis.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izbira dobavitelja raziskovalne opreme pod točko a) razpisa se ne opravi, javni razpis se ponovi.
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Ob-31649
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo rezervnih delov za korčne elevatorje.
3. Datum odpiranja ponudb: 19. 6.
2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbo je oddal samo en ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javni razpis ni uspel.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28339.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

f) Kruh-pecivo, d.d., Maribor, za skupino C,
g) Žito prehrambena industrija, d.d.,
Ljubljana, za skupine C in D,
h) Jata Reja, d.d., Ljubljana, za skupino F,
i) Vogrinec Majda, Skorba, za skupino F,
j) Kolinska, d.d., Ljubljana, za skupino G,
k) Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, za skupino B,
l) Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota, za skupino E,
m) Agroind Vipava, d.d., Vipava, za skupino E,
n) Celjske Mesnine, d.d., Celje, za skupino A,
o) Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
za skupino E,
p) Zgornjesavinjska KZ Mozirje, z.o.o.,
Mozirje, za skupino F,
q) Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj, za skupino A,
r) Pekarna Strnad, Oplotnica, za skupino C,
s) Petlja, d.o.o., Ptuj, za skupine D, F in G,
t) Pekarna Postojna, d.o.o. – Enota Kruhek Ptuj, za skupino C,
u) Jože Šlamberger, Rače, za skupino A,
v) Božnar-Čebelarstvo, d.o.o., Polhov
Gradec, za skupino G.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po skupinah:
A) meso,
B) sadje in zelenjava,
C) kruh in pekovsko pecivo,
D) mlevski izdelki in testenine,
E) mleko in mlečni izdelki ter zmrznjeni
izdelki,
F) jajca,
G) splošno prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj

Št. 01.4-67/15-00
Ob-31655
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi kriterijev iz 2.8. točke
navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Mercator SVS, d.d., Ptuj, za skupine
D in G,
b) Brumec Ručigaj, d.o.o., Mengeš, za
skupino A – ribe,
c) Gramis, d.o.o., Murska Sobota, za
skupino B,
d) Kmetijska zadruga, z.o.o., Ptuj, za
skupino B,
e) PPS, d.d., Ptuj, za skupino C,

Št. 01.4-70/12-00
Ob-31656
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi kriterijev iz 2.8. točke
navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Astra, d.d., Ljubljana, za skupino B,
b) Emona Merkur, d.d., Ptuj, za skupino
A in B,
c) Mercator SVS, d.d., Ptuj, za skupino
A in B,
d) Henkel-Ecolab, d.o.o., Maribor, za
skupino B,
e) Mavrica, d.d., Ljubljana, za skupino B,
f) Chemo, d.d., Ljubljana, za skupino B.

Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
iz točke b) razpisa dodeljeno: Kobis, d.o.o.,
Mlakarjeva 26, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: TLC denzitometer (TLC
Scanner) z ustrezno programsko opremo in opremo za dokumentiranje TLC
plošč z ustreznim računalniškim programom, aparaturo za potapljanje TLC
plošč in grelcem TLC plošč.
7. Pogodbena
vrednost:
11,744.461,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,392.260 SIT, 11,744.461,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 5. 5. 2000, Ob-26641,
točka b).
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezdravstveni material po
skupinah:
A) material za popravila in vzdrževanje,
B) pralna in čistilna sredstva.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 01.4-69/12-00
Ob-31659
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi kriterijev iz 2.8. točke
navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Tiskarstvo “Martisk”, Dušan Marenče,
s.p., Murska Sobota, za skupino B,
b) Mikrofilm Copy, d.o.o., Kidričevo, za
skupini A in B.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) splošni pisarniški material,
B) predpisani obrazci.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 01.4-68/12-00
Ob-31661
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi kriterijev iz 2.8. točke
navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Sanolabor, d.d., Ljubljana,
b) Timo, d.o.o., Ajdovščina,
c) Ana Špat, s.p., Celje,
d) Mercator Zaščita, d.o.o., Ptuj,
e) Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.,
Trebnje.

Št.
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Artikli pod 5. sklopom na lokacijo:
– Uprava skupnih služb, Sektor za oskrbo Gotenica, Kočevska Reka.
Artikli pod 6. in 7. sklopom na lokacijo:
– Center za odstranjevanje tujcev, Celovška 166, Ljubljana.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop I – sveže meso (Tacen, DMP):
38,524.626 SIT z vključenim DDV,
– za sklop II – mesni izdelki (Tacen,
DMP): 26,330.999,51 SIT z vključenim
DDV,
– za sklop III – perutnina (Tacen, DMP):
14,908.856,76 SIT z vključenim DDV,
– za sklop IV – sveže meso in mesni
izdelki (Debeli Rtič): 8,975.691 SIT z vključenim DDV,
– za sklop V – meso in mesni izdelki
(Gotenica): 10,201.464 SIT z vključenim
DDV,
– za sklop VI – sveže meso in mesni
izdelki (COT): 8,075.517,21 SIT z vključenim DDV,
– za sklop VII – perutnina (COT):
5,506.418,88 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: s podizvajalci izbrani ponudniki ne
nastopajo.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I– sveže meso (Tacen, DMP):
42,516.792 SIT z vključenim DDV,
36,919.382,58 SIT z vključenim DDV,
– sklop II– mesni izdelki (Tacen, DMP):
29,830.572 SIT z vključenim DDV,
26,330.999,51 SIT z vključenim DDV,
– sklop III– perutnina (Tacen, DMP):
17,125.452 SIT z vključenim DDV,
14,908.856,76 SIT z vključenim DDV,
– sklop IV– sveže meso in mesni izdelki
(Debeli Rtič): 9,831.526,20 SIT z vključenim DDV, 8,837.973,29 SIT z vključenim
DDV,
– sklop V– meso in mesni izdelki (Gotenica): 10,499.847,48 SIT z vključenim
DDV, 9,940.814,75 SIT z vključenim DDV,
– sklop VI – sveže meso in mesni izdelki
(COT): 8.629.664,40 SIT z vključenim
DDV, 8,019.823,61 SIT z vključenim DDV,
– sklop VII – perutnina (COT):
6,276.452,40 SIT z vključenim DDV,
5,506.418,88 SIT z vključenim DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23947.
Ministrstvo za notranje zadeve

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28689.
14.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
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6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki iz tekstila.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 0501/48-3-308/34-00
Ob-31657
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 za dobavo svežega mesa in mesnih izdelkov.
3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 9 veljavnih ponudb, katere so bile tudi formalno
popolne. Na odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno, da je en ponudnik ponudil sklop 5
le delno, zato je bil za ta sklop izločen iz
nadaljnje analize. Pri ocenjevanju ostalih ponudb je naročnik upošteval vsa merila iz
razpisne dokumentacije in izbral najugodnejšega ponudnika za posamezne sklope, kot
sledi:
– za sklop I – sveže meso (Tacen, DMP):
Jurmes, d.d.,
– za sklop II – mesni izdelki (Tacen,
DMP): MIP, d.d.,
– za sklop III – perutnina (Tacen, DMP):
Perutnina Ptuj, d.d.,
– za sklop IV – sveže meso in mesni
izdelki (Debeli Rtič): Jurmes, d.d.,
– za sklop V – meso in mesni izdelki
(Gotenica): Jurmes, d.d.,
– za sklop VI – sveže meso in mesni
izdelki (COT): MIP, d.d.,
– za sklop VII – perutnina (COT): Perutnina Ptuj, d.d.
Javni razpis za sklop VIII (sveže meso in
mesni izdelki-COT) ni uspel, ker za ta sklop
nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:
– MIP, d.d., Nova Gorica, Panovška 1,
5000 Nova Gorica,
– Jurmes, d.d., Šentjur, C. Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: dobava artiklov se bo
vršila na Ministrstvu za notranje zadeve, in
sicer:
Artikli pod 1., 2. in 3. sklopom na lokacijo:
– Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno,
– Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane DMP, Kotnikova 8, Ljubljana.
Artikli pod 4. sklopom na lokacijo:
– Uprava skupnih služb, Oddelek za počitniško dejavnost Debeli rtič, Jadranska 2,
Ankaran.

Št. 105810
Ob-31667
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 03/896-11-27,
št. tel. 03/896-11-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): prispela je samo ena ponudba,
zato izvajalec ni bil izbran, postopek pa se
zaključi brez dodelitve naročila.

Št. 3-235,00/1
Ob-31761
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
061/123-22-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 6. 2000, brez dodelitve naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): neuspeli razpis. Vzrok: dve variantni ponudbi istega ponudnika. Naročnik je
sprejel sklep o ponovnem javnem razpisu.
5.
6. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: raziskovalna oprema za
biokemijski laboratorij – aparatura za
tekočinsko kromatografijo proteinov –
subvencionirana s strani MZT v okviru paketa X pod zaporedno št. 235,00/1.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28925.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
Št. 0501/48-3-308/44-00
Ob-31765
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo informacijske
opreme.
3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 15. 6. 2000.
Popravek sklepa je bil sprejet dne 30. 6.
2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 10 veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb. Na javnem odpiranju
ponudb sta bili zaradi nepopolnosti izločeni
dve ponudbi. Pri analizi ponudb je bila zaradi
neustreznosti ponudba enega ponudnika izločena iz nadaljnjega postopka. Pri ocenjevanju popolnih ponudb je naročnik upošteval
vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji
(cena, kvaliteta, celovitost ponudbe, finančno stanje ponudnika) ter izbral najugodnejše ponudnike za posamezne podsklope iz
razpisne dokumentacije, in sicer:
– za sklop 1. (osebni računalniki):
– podsklop 1.1 (180 x delovne postaje DP-02/2000): javni razpis ni uspel,
ker po pregledu ponudb nista ostali popolni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov. Javni razpis
za ta podsklop se v skladu z 41. členom
ZJN ponovi,
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– podsklop 1.1 (30 x delovne postaje
DP-07/2000): Simt, d.o.o.;
– za sklop 2. (prenosni računalniki):
– podsklop 2.1 (15 x prenosni računalniki DP-29/2000): Iskra računalniki,
d.o.o.,
– podsklop 2.2 (15 x prenosni računalniki DP-30/2000): Iskra računalniki,
d.o.o.;
– za sklop 3. (strežniki):
– podsklop 3.1 (17 x strežniki
DP-16/2000): Simt, d.o.o.,
– podsklop 3.2 (5 x strežniki
DP-17/2000): Simt, d.o.o.;
– za sklop 4. (tiskalniki):
– podsklop 4.1 (10 x tiskalniki
TI-02/2000): Repro, d.o.o.,
– podsklop 4.2 (10 x tiskalniki
TI-04/2000): Simt, d.o.o.,
– podsklop 4.3 (50 x tiskalniki
TI-05/2000): Simt, d.o.o.,
– podsklop 4.4 (30 x tiskalniki
TI-06/2000): Simt, d.o.o.,
– podsklop 4.5 (4 x tiskalniki
TI-06C/2000): Simt, d.o.o.,
– podsklop 4.6 (1 x tiskalniki
TI-06CA3/2000): Simt, d.o.o.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Iskra računalniki, d.o.o., Tržaška 2,
1000 Ljubljana;
– Repro, d.o.o., Šmartinska 106, 1000
Ljubljana;
– SIMT, d.o.o., Industrijska 5, 1290
Grosuplje.
6. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– 20,074.338,19 SIT z DDV (Iskra računalniki, d.o.o.),
– 1,012.166,40 SIT z DDV (Repro,
d.o.o.),
– 56,799.492,09 SIT z DDV (Simt,
d.o.o.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajalcem ne nastopa nihče od izvajalcev, katerim je naročilo dodeljeno.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1. (osebni računalniki):
– podsklop 1.1 (30 x delovne postaje
DP-07/2000):
20,523.057
SIT,
17,584.203,87 SIT;
– za sklop 2. (prenosni računalniki):
– podsklop 2.1 (15 x prenosni računalniki DP-29/2000): 12,027.114,44 SIT,
9,713.510,25 SIT,
– podsklop 2.2 (15 x prenosni računalniki DP-30/2000): 12,027.114,44 SIT,
10,360.827,94 SIT;
– za sklop 3. (strežniki):
– podsklop 3.1 (17 x strežniki
DP-16/2000):
13,891.264
SIT,
12,615.043,90 SIT;,
– podsklop 3.2 (5 x strežniki
DP-17/2000):
11,133.985,10
SIT,
10,246.885 SIT;
– za sklop 4. (tiskalniki):
– podsklop 4.1 (10 x tiskalniki
TI-02/2000):
1,515.987,11
SIT,
1,012.166,40 SIT,
– podsklop 4.2 (10 x tiskalniki
TI-04/2000):
2,039.755,20
SIT,
1,420.765 SIT,
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– podsklop 4.3 (50 x tiskalniki
TI-05/2000):
5,040.840
SIT,
3,903.945,61 SIT,
– podsklop 4.4 (30 x tiskalniki
TI-06/2000): 8,779.062 SIT, 5,387.169
SIT,
– podsklop 4.5 (4 x tiskalniki
TI-06C/2000):
4,749.047,75
SIT,
1,706.905 SIT,
– podsklop 4.6 (1 x tiskalniki
TI-06CA3/2000): 1,295.034,00 SIT,
1,263.028,49 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-25571.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

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

Št. 311/12/00-35204-03/00 Ob-31463
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Colatio plin, d.o.o.,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, konkurenčnost, solventnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: IMP Promont - Montaža,
Pot k sejmišču 30, p.p. 4957, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja plinovoda
ob kolektorju v smeri Merkator – Tovarna meril.
7. Pogodbena vrednost: 5,821.148,01
SIT.
8.
9. Število ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,773.551,40 SIT; 5,670.912,66 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 44 z dne
26. 5. 2000, Ob - 27991.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 414-10-46/00
Ob-31477
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Markovci, Markovci 33, 2281 Markovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolnost ponudbe in sposobnost ponudnika, ponudbena cena, referen-

ce, rok dokončanja, garancijski rok, ugodnejši plačilni pogoji, ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja in obnova
občinskih cest na območju Občine Markovci.
7. Pogodbena
vrednost:
39,478.190,33 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,913.090 SIT, 39,478.190,33 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27570.
Občina Markovci
Ob-31478
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve: cena, reference že
opravljenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GMP Zidar - Izola, Župančičeva 5, 6310 Izola.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
izgradnja kanalizacije in telefonske kanalizacije v Šmarjah.
7. Pogodbena
vrednost:
46,057.449,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
10,881.736,20 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
52,010.121,92 SIT, 46,057.449,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000.
Rižanski vodovod Koper
Ob-31480
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: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumentacije,
– ponudbena cena,
– primerno ugodni pogoji plačil,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,597.811 SIT, 18,722.230 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27817.
Osnovna šola Frana Erjavca
Nova Gorica

cev, izgradnja hodnika za pešce, javna
razsvetljava, zamenjava vodovoda.
7. Pogodbena vrednost: višina zagotovljenih sredstev v proračunu (14,000.000
SIT).
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,202.992,23 SIT, 20,338.382,45
SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Občina Domžale
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka k
osnovni šoli Antona Globočnika v Postojni.
7. Pogodbena
vrednost:
48,363.345,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,028.638,51 SIT, 48,363.345,10
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.
Občina Postojna
Št. 1/2000-703
Ob-31482
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca se navede zaključek postopka brez
dodelitve naročila; cena, reference, plačilni
pogoji. Pri izbiri so bila upoštevana vsa navedena merila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Remont, obrtno gradbeno
podjetje, Oblakova 30, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev splošnih ambulant veznega trakta v Zdravstvenem
domu Celje, Gregorčičeva 5.
7. Pogodbena
vrednost:
65,752.646,75 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,281.608,81 SIT, 61,760.826,56
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27066.
Zdravstveni dom Celje
Ob-31483
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 35,
5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisnih pogojih, cena, reference, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ogrevalna tehnika Sagadin
Franc, s.p., Novake 2, 2319 Poljčane.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija centralnega ogrevanja v Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 18,722.230
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.

Št. 40501-15/00-34
Ob-31549
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Signa d.o.o., PE Črnuče,
Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba talne signalizacije na območju Občine Domžale.
7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
19,978.167,44 SIT, 14,948.018,40 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Občina Domžale
Št. 40501-13/00-34
Ob-31546
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN). javni razpis.
3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija Savske ceste od križišča Rondo do Krakovske ulice, Domžale.
7.
Pogodbena
vrednost:
47,424.707,37 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
54,401.688,95 SIT, 47,424.707,37 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Občina Domžale
Št. 40501-14/00-34
Ob-31547
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova ul.
12, 1230 Domžale.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razširitev Ceste tal-

Št. 60-2217/00
Ob-31613
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,
– 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
osnovi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k
ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. člena
odredbe ter na osnovi prilog k navedenim
izjavam.
6. Sposobnost ponudnika: sposobnost ponudnika se bo preverjala na osnovi
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.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d.d., Trdinova 23, 8000
Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja mestne plinske mreže in obnova vodovoda v Bršljinu.
7. Pogodbena vrednost: 51,000.000
SIT (omejeno z zagotovljenimi finančnimi
sredstvi.)
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 93,489.440,10 SIT, 79,826.759 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27802.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 78/2000
Ob-31620
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
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 vodovoda in
kanalizacije po Koleziji, odsek po Riharjevi cesti.
6. Pogodbena
vrednost:
47,650.145,31 SIT.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,416.841,63 SIT in 47,650.145,31
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 011-04-6/00
Ob-31621
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: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit Asphalt, d.o.o., Tržaška 2 a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vo-
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zišč na cesti R1-226 odsek 1256 (Ravne–Dravograd).
7. Pogodbena vrednost: 6,527.710 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,990.224,71 SIT, 6,448.285 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27334.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-31629
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: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit Asphalt, d.o.o., Tržaška 2 a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč na cesti R2-414 odsek 1349 (Kamnik–Ločica).
7. Pogodbena vrednost: 12,287.744
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,015.098,88 SIT, 12,287.743,01
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27335.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-31630
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: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit Asphalt, d.o.o., Tržaška 2 a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč na cesti R1 221 odsek 1218 (Izlake–Zagorje).
7. Pogodbena vrednost: 5,359.573 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,484.727,12 SIT, 5,359.572,43 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27337.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00
Ob-31632
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: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit Asphalt, d.o.o., Tržaška 2 a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč na cesti G2-105 odsek 256 (Novo
mesto).
7. Pogodbena vrednost: 11,554.432 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,880.278 SIT, 11,554.532 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27340.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-31634
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: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč na cesti R2 447 odsek 367 (Žalec–
Šempeter).
7. Pogodbena vrednost: 9,009.930 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,555.248,32 SIT, 9,009.929,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27341.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-31635
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: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit Asphalt, d.o.o., Tržaška 2 a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč na cesti G1-5 odsek 328 (Celje–
Šmarjeta).
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 6. 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: Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja podhoda v
km 0+180 AC odseka Slivnica–Pesnica; priključne ceste nove Zrkovske ceste.
7. Pogodbena vrednost 39.793.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54.252.501,05 SIT, 39.793.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne
21. 4. 2000 pod št. Ob-26134.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 34404/0010/00
Ob-31668
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sv.
Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, 9244
Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbira izvajalca je bila na osnovi
meril določenih v razpisni dokumentaciji.
Ponudbena cena 60%; garancijski rok 25%,
in reference ponudnika 15%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: rekonstrukcija vozišča lokalne občinske ceste L-223100 Drakovci–Stara
Gora–Ženik) v skupni dolžini 1.000 m;
kraj izvedbe: Drakovci, Stara Gora.
7. Pogodbena vrednost: 9,991.294 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,789.308 SIT in 9,542.141 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
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7. Pogodbena vrednost: 8,733.671 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,587.250,12 SIT, 8,733.671 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27340.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-31636
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: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč na cesti G2-106 odsek 261 (Škofljica–Rašica).
7. Pogodbena vrednost: 19,996.064 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
23,460.784,17 SIT, 19,996.063,93 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27333.
Direkcija RS za ceste
Ob-31639
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Almont, d.o.o., Partizanska
ulica 38, Slovenska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zamenjava oken in senčil.
7. Pogodbena
vrednost:
25,774.444,43 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,727.919 SIT in 27,712.079,78 SIT.
11. , 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
Ur. l. RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.
Banka Slovenije
Št. 110-1/00
Ob-31646
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

Št. 0501/48-3-308/49-00
Ob-31660
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 adaptacijo stanovanj
na Policijski postaji Anhovo.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 5 veljavnih ponudb. Na odpiranju ponudb je bila
zaradi nepopolnosti izločena ena ponudba.
Pri ocenjevanju ostalih ponudb je naročnik
upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji, ter izbral najugodnejšega ponudnika: SPL, d.d., Ljubljana
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPL, d.d., Frankopanska
18a, 1519 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija stanovanj
na Policijski postaji Anhovo, in sicer:
1. gradbeno-obrtniška dela,
2. strojno-inštalaterska dela,
3. elektro-inštalaterska dela.
Kraj izvedbe: Policijska postaja Anhovo.
7.
Pogodbena
vrednost:
24,262.463,21 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: izbrani ponudnik bo podizvajalcem
oddal naročilo v višini 100% pogodbene
vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,491.300,80 SIT brez DDV,
22,465.243,71 SIT brez DDV.
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-26048.
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. 677-03-31/00
Ob-31473
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena storitev in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bindweed Soundvision,
d.o.o., Cankarjeva 4, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kopiranje črno belega in barvnega 35 mm
filma iz originala v skupni dolžini 42948
m, vključno z začetnimi in končnimi filmskimi trakovi.
7. Pogodbena vrednost: 8,999.145 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,252.383 SIT, 8,999.145 SIT.
11., 12.
RS, Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije
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Št. 280/2000
Ob-31474
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Horjul, Horjul 57, 1354 Horjul.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izkušnje, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Tragent promet, d.o.o., Horjul 240,
Horjul, za prevoz v osnovno šolo na relacijah št. 5, 6 in 8 (po opisu v ponudbi),
b) Ivan Ciglar, s.p., Prevoz oseb in stvari, Žažar 37, Horjul, za prevoz otrok v osnovno šolo na relacijah št. 1, 2, 3, 4, 7, 9, in
10 (po opisu v ponudbi).
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje prevozov učencev iz šolskega okoliša Občine Horjul v Osnovno šolo Horjul
za šolsko leto 2000/2001.
7. Pogodbena vrednost:
a) 22.161,60 na dan,
b) 38.880 SIT na dan.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Občina Horjul
Št. 1310/612/000629
Ob-31475
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za
radioaktivne odpadke, Ljubljana, Parmova
53.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) osnovna merila:
– reference izvajanja tovrstnih del – vrednost merila: 30 točk (30/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe – vrednost merila: 25 točk (25/100),
– celovitost ponudbe – vrednost merila:
25 točk (25/100),
– ponudbena cena – vrednost merila:
10 točk (10/100),
– rok izvedbe – vrednost merila: 10 točk
(10/100);
b) dodatno merilo:
– vrednost merila: 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projekta “PA/SA – izdelava modela
za simulacijo odlagališče”.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,000.000 SIT, 9,000.000 SIT.
11., 12.
Agencija za radioaktivne odpadke
Ljubljana
Ob-31490
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference, druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20,
3000 Celje; za relacije:
– Kamna gora - Slovenske Konjice,
– Sojek - Špitalič - Konjiška vas - Slovenske Konjice,
– Draža vas - Žiče - Slovenske Konjice,
– Sp. Laže - Zbelovo - Loče,
– Ličenca - Petelinjek - Jernej - Koble
- Loče.
2. Certus, avtobusni promet Maribor,
d.d., Linhartova 20, 2000 Maribor; za relacije:
– Barbara - Gabrovnik - Bezina - Slovenske Konjice,
– Tepanje - Dobernež - Slovenske Konjice.
3. Anda, d.o.o., Tattenbachova 15a,
3210 Slovenske Konjice; za relacije:
– Polene - Slovenske Konjice,
– Brdo - Slovenske Konjice,
– Ulipi - Zeče (kapela) - Slovenske
Konjice,
– Sp. Pristava - Nova vas - Slovenske
Konjice,
– Prevoz za potrebe OŠ V parku.
4. Mlaker, s.p., Lipoglav 68, 3215
Loče; za relacije:
– Kraber - Loče,
– Ostrožno - Loče,
– Lipoglav - Loče,
– Zbelovska gora - Loče,
– Klokočovnik - Loče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Slovenske Konjice v šolskih
letih 2000/2001, 2001/2002 in
2002/2003.
7. Pogodbena vrednost: 75 milijonov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27660.
Občina Slovenske Konjice
Št. 404-147/00
Ob-31491
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS
za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); naročnik je točkoval prispelo ponudbo v skladu z objavljenimi merili, in sicer: ponudbena cena, izvedbeni rok, reference, razpoložljiva oprema in druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - IKPIR,
Jamova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba naloge “Projektni parametri za potresno odporno projektiranje gradbenih objektov po Eurocode 8“.
7. Pogodbena vrednost: 4,573.525 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,573.525 SIT.
11., 12., 13.
Uprava RS za geofiziko
Št. 81-33/169
Ob-31494
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: razpis za priznanje sposobnosti 3. 4. 2000.
Predložitev ponudb za leto 2000/2001
8. 6. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila za priznanje sposobnosti:
potrjene reference za poseke v gozdovih
(20%), potrjene reference za poseke pod
daljnovodnimi trasami do 35 kV (20%), potrjene reference za poseke pod daljnovodnimi trasami 110 kV in nad 110 kV (30%),
vrednost podjetja/zaposlenega (10%), čisti
dobiček (10%), poravnava obveznosti
(10%).
Merila za izvajanje posekov: pogodbena
cena (70%), merila za ugotavljanje sposobnosti (30%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: priznanje sposobnosti za 5
let:
– EP Ljubljana: Gozdarstvo Pirš, s.p. Laze; Maks Polajžer, s.p., Podplat; Agroles,
d.o.o., Visoko; TGG Igor Šurlan, s.p.;
– EP Maribor: Tisa, d.o.o., Ljubljana;
Karl Jazbec, s.p. Žetale; Maks Polajžer,
s.p., Podplat;
– EP Podlog: Maks Polajžer, s.p.; Agroles, d.o.o., Visoko;
– EP Divača: Kaskader, d.o.o., Idrija;
Gozdno gospodarstvo Postojna, Postojna;
– EP Nova Gorica: Tisa, d.o.o., Ljubljana; Kaskader, d.o.o., Idrija.
Izvajanje posekov v letu 2000/2001:
– EP Ljubljana: Agroles, d.o.o., Visoko;
– EP Maribor: Karl Jazbec, s.p., Žetale;
– EP Podlog: Maks Polajžer, s.p., Podplat;
– EP Divača: Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.;
– EP Nova Gorica: Kaskader, d.o.o.,
Idrija
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje posekov in čiščenje podrasti
ELES-ovih daljnovodnih tras 110 kV,
220 kV in 400 kV (EP Ljubljana, EP Maribor, EP Podlog, EP Divača, EP Nova
Gorica).
7. Pogodbena vrednost:
– EP Ljubljana: cena za m2 je 15,50 SIT,
cena za h je 2.100 SIT, okvirna pogodbena
vrednost je 51,265.200 SIT;
– EP Maribor: cena za m2 je 13,50 SIT,
cena za h je 1.900 SIT, okvirna pogodbena
vrednost je 25,045.335 SIT;
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grafična priprava in tisk publikacij.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s pogodbo v vrednosti 50 mio SIT letno sukcesivno za 24 mesecev od podpisa pogodbe.
8.
9. Število prejetih ponudb: na razpis je
prispelo 8 ponudb, od katerih so bile popolne 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,105.161,72 SIT, 2,579.629,60 SIT
z vključenim DDV.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25955.
Zavod RS za zaposlovanje

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 50%, reference 20%, kvaliteta 10 %, servis in vzdrževanje 10%, garancija 5%, dobavni rok 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: ECS TEL, d.o.o., Motnica 7, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: projektiranje, dobava in
montaža ISDN telefonske centrale ter
posodobitev ožičenja.
7. Pogodbena vrednost: 17,894.179
SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,106.001,68 SIT, 17,894.179 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
29 z dne 31. 3. 2000.
SAZU Ljubljana
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– EP Podlog: cena za m2 je 13,90 SIT,
cena za h je 2.100 SIT, okvirna pogodbena
vrednost je 26,751.200 SIT;
– EP Divača: cena za m2 je 17 SIT, cena
za h je 2.500 SIT, okvirna pogodbena vrednost je 15,348.025 SIT;
– EP Nova Gorica: cena za m2 je 17 SIT,
cena za h je 2.100 SIT, okvirna pogodbena
vrednost je 21,205.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
Podizvajalec: podizvajalca ima samo Kaskader d.o.o.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (v SIT):
– EP
Ljubljana:
52,693.200;
51,265.200;
– EP Maribor: 25,687.935; 25,045.335;
– EP Podlog: 26,751.200; 29,226.400;
– EP Divača: 18,754.876; 15,348.025;
– EP Nova Gorica: 21,205.800.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000.
Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 961-10/00-223
Ob-31503
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije z zaposlovanje, Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: z javnim razpisom storitev brez omejitev
(3. člen ZJN).
3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih, in sicer:
1. višina in fiksnost cen: najnižja ponudbena cena se točkuje s 100 točkami, za
vsakih 10.000 SIT nad najnižjo ponudbeno
ceno se odšteje 1 točka za vsako vrsto
publikacije posebej. Najugodnejšega ponudnika dobimo z izračunom povprečja vseh
tako dobljenih točk;
2. rok dobave:
– od 2–5 dni: 100 točk
– od 6–8 dni: 70 točk,
– od 9–10 dni: 50 točk,
– daljši od 10 dni: 30 točk;
3. plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni
daljši plačilni rok):
– od 30–35 dni 20 točk,
– od 35–40 dni 30 točk,
– od 40–45 dni 40 točk,
– od 45–50 dni 50 točk,
– od 50–55 dni 60 točk,
– od 55–60 dni 70 točk,
– od 60–65 dni 80 točk,
– od 65–70 dni 90 točk,
– nad 70 dni 100 točk;
4. dodatne ugodnosti: vrednotijo se
druge ugodnosti in storitve, ki jih nudi ponudnik naročniku. Število točk po tej postavki
je maksimalno 50 točk po oceni strokovne
komisije.
Izbrana ponudba najbolj ustreza razpisni dokumentaciji, ker je na osnovi vrednotenja meril in kriterijev dosegla največ,
to je 316,687 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SET – podjetje za usposabljanje invalidov, d.d., Vevška c. 52, 1260
Ljubljana Polje.

Št. 112/2000
Ob-31568
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): dvostopenjski javni razpis.
3. Datum izbire: 29. junij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ena ponudba.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik je na osnovi rezultatov postopka na
prvi stopnji in preučitvi tržišča ugotovil, da
na trgu obstaja le en usposobljen ponudnik,
ki lahko v časovnem, kvalitetnem in kvantitetnem smislu zadosti naročnikovim zahtevam in potrebam.
12.
RTV Slovenija
Št. 124/2000
Ob-31569
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. junij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik storitev, ki so predmet razpisa št. 124/2000 (merjenje
dnevne gledanosti TV programov po metodi CATI) ne bo več uporabljal.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.,
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik je na osnovi ponovljenega javnega
razpisa 124/2000 ugotovil, da lahko ponovno pričakuje le eno ponudbo. Ker je
naročnik v javnem razpisu 112/2000 prišel
v fazo direktnih pogajanj in sklenitve pogodbe, razpis 124/2000 razveljavlja in umika iz
nadaljnega postopka.
12.
RTV Slovenija
Št. 078/00
Ob-31574
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana, pp
323, št. faks 425-34-23.

Št. 110-1/00
Ob-31642
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 brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 6. 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: Univerza v Ljubljani, FGG –
Prometnotehniški inštitut, Jamova 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževanje projektnega informacijskega sistema.
7. Pogodbena vrednost: 14,769.090 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,000.000 SIT, 14,769.090 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-31644
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis za Izgradnjo
sistema zvez – optični kabel ob AC Maribor - Vransko, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 26/00 dne 24. 3. 2000, se je prijavilo sedem ponudnikov. Po pregledu in
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oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da so
bile vse ponudbe nepopolne. Glede na določilo prvega odstavka 41. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in je po drugem in
tretjem odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi pod enakimi pogoji.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgradnja sistema zvez – optični kabel ob AC
Maribor - Vransko.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-31645
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 brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 6. 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: Franc Kranjc, univ. dipl.
prav., s.p., Črtomirova ul. 21b, Ljubljana in
odvetnik Andrej Žabjek, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev za
potrebe dograditve drugega voznega
pasu na AC Naklo–Kranj (vzhod).
7. Pogodbena vrednost: 4,648.456 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,286.406 SIT, 4,648.456 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 025-7/2000-28
Ob-31682
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 2. 2000, za naloge
3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.8. in 31. 3. 2000
za naloge 3.4., 3.6. in 3.7.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za naloge čiščenje poslovnih prostorov:
3.1. Območne geodetske uprave Celje: Hernaus d.o.o., Velenje,
3.2. Območne geodetske uprave
Ljubljana: Čistoča d.o.o., Trzin,
3.3. Območne geodetske uprave
Murska Sobota: Čistilni servis CSM d.o.o .,
Maribor,
3.4. Območne geodetske uprave Novo mesto: Čistilni servis Jože Meh s.p., Velenje,
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3.5. Območne geodetske uprave
Ptuj: Čistilni servis CSM d.o.o., Maribor,
3.6. Območne geodetske uprave
Sevnica: Čistilni servis FOFO d.o.o., Sevnica,
3.7. Območne geodetske uprave Slovenj Gradec: Čistilni servis Jože Meh s.p.,
Velenje,
3.8. Območne geodetske uprave Velenje: Hernaus d.o.o., Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, po lokacijah območnih geodetskih uprav.
7. Pogodbena vrednost:
3.1. Območne geodetske uprave Celje: 2,769.840 SIT,
3.2. Območne geodetske uprave
Ljubljana: 7,524.864 SIT,
3.3. Območne geodetske uprave
Murska Sobota: 1,586.077,16 SIT,
3.4. Območne geodetske uprave Novo mesto: 632.379 SIT,
3.5. Območne geodetske uprave
Ptuj: 1,860.000 SIT,
3.6. Območne geodetske uprave
Sevnica: 424.830 SIT,
3.7. Območne geodetske uprave Slovenj Gradec: 957.200 SIT,
3.8. Območne geodetske uprave Velenje: 717.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za nalogo
3.1., 2 ponudbi; 3.2., 2 ponudbi, 3.3.,2
ponudbi; 3.4., 1 ponudba (razpis ponovljen) 3.5., 2 ponudbi; 3.6.,1 ponudba (razpis ponovljen); 3.7., 1 ponudba (razpis ponovljen); 3.8., 2 ponudbi, za ponovljen razpis 3.4., 3 ponudbe, 3.6., 5 ponudb, 3.7.,
4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: mesečne cene v SIT
3.1. 247.152; 230.820,
3.2. 696.780; 627.072,
3.3. 238.642; 164.980,
3.4. 66.230; 57.489,
3.5. 207.213; 155.000,
3.6. 108.850; 50.800,
3.7. 135.284; 95.720,
3.8. 59.825; 56.050.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: razpis
je prvič uspel za vse naloge razen 3.4., 3.6.
in 3.7., za katere je razpis ponovljen; podatki o izbiri za te naloge so iz ponovljenega
razpisa.
12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 025-25/2000-5
Ob-31767
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): cena, fiksnost cene, izkušnje naročnika s ponudnikom, reference, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Kopitarjeva 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov za Območno geodetsko upravo Koper.
7. Pogodbena vrednost: 2,581.788 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: mesečne cene v SIT, 297.375,05 SIT,
218.500 SIT.
11., 12.
Geodetska uprava RS

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. 43-0005/2000/0013
Ob-31577
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opravljati specifične storitve na področju računalniških telekomunikacij, te storitve je doslej
že opravljal. Zaradi povečanja del se poveča pogodbena cena, izvajalci pa so edini
sposobni opraviti tovrstna dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Elcos d.o.o., Zaloška
153, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: aneks
1/2000 k pogodbi št. ELCI-98: dobava,
instalacija in garancijsko vzdrževanje
aktivne in pasivne mrežne opreme, izvedba storitev in vzdrževanje opreme.
7. Pogodbena vrednost: 55,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko
Št. 371-02-1/00-0406
Ob-31469
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: 23. 6. 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: MZG, d.o.o., Ob Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje.
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6. (a) Kraj dobave: Piran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško pohištvo, in
sicer: pisalna miza D-140, hrbet mize
D-140, pisalna miza D-80 predalčnik, kotni segment 45 stopinj, oblazinjen pisalni
stol, klubska miza 80/80, 4 klubski stoli, 2
visoki dvokrilni omari V 200, garderobna
omara V 200, nizka omarica, 2 nosilca tipkovnice.
7. Pogodbena vrednost: 468.830,25
SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 598-1/00
Ob-31471
1. Naročnik, poštni naslov: Gorenjske lekarne, Gosposvetska ul. 12, Kranj.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustreznost ponujene opreme, cena, plačilne in druge ugodnosti, reference,
zagotavljanje servisiranja in ostale zahteve
iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nibble, d.o.o., Kranj, Mirka
Vadnova 6, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: na sedežu in po enotah naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strežniki, strežniki – delovne postaje, delovne postaje, delovne postaje – nadgradnja, notesnik.
7. Pogodbena vrednost: 14,715.926 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,315.926 SIT, 14,594.456 SIT.
11.
Gorenjske lekarne
Kranj
Ob-31637
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na trgu je le en dobavitelj, ki je
sposoben ponuditi to blago.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Johnson & Johnson, Trnovski pristan 14, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: SB Celje, Oblakova
5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup plazma sterilizatorja
Sterrad 100 S s pripadajočim inkubatorjem.
7. Pogodbena
vrednost:
17,664.181,27 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Splošna bolnišnica Celje

Št.

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. 6.2.2.1.-2487/00
Ob-31531
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 7/II,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edino
podjetje, ki je strokovno in tehnično usposobljeno za izvedbo tovrstnih del v Sloveniji.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo tovrstnih del je strokovno in tehnično usposobljena samo firma
Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.,
ki je tudi razvijalec, konstruktor in proizvajalec te opreme in razpolaga z intelektualno
lastnino.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Ljubljana, Stegne 21,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
obnova relejnih skupin in vstavkov signalnovarnostnih naprav sistema Iskra
SI-Te-I-30 in NPI.
7. Pogodbena vrednost: 37,060.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 6.2.2.1.-2487-2/00
Ob-31533
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 7/II,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edino
podjetje, ki je strokovno in tehnično usposobljeno in razpolaga s pravicami intelektualne lastnine za sistem ROSP.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo tovrstnih del je strokovno in tehnično usposobljena samo firma
PAP Telematika, d.d., ki je tudi razvijalec,
konstruktor in proizvajalec te opreme in razpolaga z intelektualno lastnino.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Ljubljana, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: zamenjava mehanskih signalov s svetlobnimi na postaji Gradac (Novo mesto–
Metlika) s sistemom ROSP.
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7. Pogodbena vrednost: 24,653.778 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 371-04-1/00-0404
Ob-31535
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 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: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IUS Software, Pravne in poslovne informacije, Tivolska 50, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uporaba Pravnega in poslovnega informacijskega sistema IUS-INFO za potrebe Senata za prekrške RS.
7. Pogodbena vrednost: 178.818 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 084-07-9/2000-2100/01 Ob-31537
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Služba za geografski informacijski sistem ter obdelavo podatkov, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, faks
220-12-12.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je izdelovalec
programskega paketa – Pregledovalnik
zemljiškega katastra.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IGEA, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programskega paketa –
Pregledovalnik zemljiškega katastra in
svetovanje uporabnikom.
7. Pogodbena vrednost: 1,810.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 725.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,810.000 SIT.
11.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Služba za geografski
informacijski sistem
ter obdelavo podatkov
Št. 43-0005/2000/0013
Ob-31575
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
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3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben dobaviti opremo in opraviti dela, ker je oprema, ki se jo nadgrajuje, še v garanciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška
116, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CVILM-SRC 1/00: dobava opreme in izvršitev del, ki so potrebna za vzpostavitev in delovanje računalniške mreže.
7. Pogodbena vrednost: določljiva vrednost 5,226.256,63 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko
Št. 43-0005/2000/0013
Ob-31576
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opraviti nadaljevanje razvoja aplikacije za potrebe državnih organov, kot so zahtevane s to
pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Comland d.o.o., Štrekljeva 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba IS
CVI P06.1: razvoj končnih verzij aplikacij za projekt IS CVI P06.1, ki jih uporabljajo državni organi.
7. Pogodbena vrednost: določljiva vrednost 7,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko
Št. 43-0005/2000/0013
Ob-31578
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalci so edini sposobni opravljati specifične storitve za izvajanje podpore
standardnim programskim produktom v takem obsegu, kot so zahtevane s to pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naročilo bilo dodeljeno: Liko Pris, d.o.o, Verd
100a, Vrhnika, Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana, SRC.SI d.o.o.,
Tržaška 116, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CPU-06/2000: podpora standardnim
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programskim okoljem, ki jih uporabljajo
državni organi.
7. Pogodbena vrednost: določljiva vrednost 420,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko
Št. 43-0005/2000/0013
Ob-31579
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): izvajalec je edini sposoben opraviti nadaljevanje razvoja aplikacije za potrebe državnih organov, kot so zahtevane s to pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška
116, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
002-502/2000: implementacija, vzdrževanje in razvoj aplikacije SPIS, ki jih uporabljajo državni organi.
7. Pogodbena vrednost: določljiva vrednost 141,180.720 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko
Št. 43-0005/2000/0013
Ob-31581
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opravljati specifične storitve na področju računalniških telekomunikacij, te storitve je doslej
že opravljal. Zaradi povečanja del se poveča pogodbena cena, izvajalci pa so edini
sposobni opraviti tovrstna dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: aneks št. 3 k
pogodbi št. SMA-1/98: dobava, instalacija in garancijsko vzdrževanje aktivne
in pasivne mrežne opreme, izvedba storitev in vzdrževanje opreme.
7. Pogodbena vrednost: 350,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko

Št. 43-0005/2000/0013
Ob-31584
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): Oracle Software d.o.o. je edini vzdrževalec programske opreme in izključni lastnik
Oralcove licenčne programske opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Oracle Software d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CVI-ORACLE-03/00: vzdrževanje programske opreme.
7. Pogodbena
vrednost:
35,239.422,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko
Št. 43-0005/2000/0013
Ob-31587
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opraviti vzdrževanje in razvoj aplikacije za potrebe državnih organov, kot so zahtevane s to
pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Elizabeta Turšič s.p..,
Cesta treh talcev 6, Kamnik.
6. Vrsta in obseg storitev: pogodba o
vzdrževanju IsoBit: vzdrževanje programske opreme IsoBit, ki jih uporabljajo državni organi.
7. Pogodbena vrednost: določljiva vrednost 5,157.378 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko
Št. 43-0005/2000/0013
Ob-31588
1. Naročnik, poštni naslov: Center vlade
RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave razpisa - po 3. alineji prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 1. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini sposoben opraviti vzdrževanje in razvoj aplikacije za potrebe državnih organov, kot so zahtevane s to
pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo bilo dodeljeno: Bit& Co. d.o.o., Bizantonova 19, Medvode.
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nično opremo, kadri ali pravicami intelektualne lastnine (3. odstavek prve 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: IKS, d.o.o., Ul. Sallaumines
5a, Trbovlje.
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: 7,083.156 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

– 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: Infonet, d.o.o., Planina 3,
Kranj.
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: 36,978.298 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z
omenjenim izvajalcem je bila za potrebe
uvedbe sistema kartice v pilotski regiji Posavje
že
sklenjena
pogodba
št.
1500-10/3-98 z dne 16. 3. 1998, zato se
za navedeno naročilo sklene aneks k obstoječi pogodbi.
12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
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6. Vrsta in obseg storitev: pogodba o
vzdrževanju opreme IsoBit: vzdrževanje
programske opreme IsoBit, ki jih uporabljajo državni organi.
7. Pogodbena vrednost: določljiva vrednost 5,157.378 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.
11.
Center vlade RS za informatiko
Št. 228-01-4/00
Ob-31670
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: na trgu je samo en dobavitelj, ki je sposoben ponuditi
blago ali storitve v določenem obsegu, javnega naročila pa ni mogoče deliti v manjše
zaključene celote in jih oddati ločeno (4.
točka prvega odstavka).
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini ponudnik na trgu za dobavo specifičnih tehničnih sredstev in izvedbo
investicije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VTZ, d.o.o., 1000 Ljubljana, Koprska 94.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: nadgradnja sistema kontrole pristopa oseb v
objekt Gregorčičeva 27, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 380.580,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-31680
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 (3. odstavek prve 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: 8. junij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-

Ob-31681
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 (3. odstavek
prve 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: 7. junij 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 (3. odstavek prve 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,

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih
Št. 3-85/00
Ob-31672
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana 061/123-22-05.
2. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebni računalniki in računalniška oprema.
(c)
Ocenjena
vrednost
naročila: 80,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od sklenitve pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Institut “Jožef Stefan” – vložišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-50272 z navedbo “računalni-
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ška oprema” ali na blagajni IJS vsak delovni
dan od 8. do 12. ure. Obenem je obvezno
priložiti kopijo potrdila o registraciji.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan”, vložišče Instituta – Jamova 39, 1000 Ljubljana v
zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj” – “Ponudba za osebne računalnike in računalniško opremo”
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 2000 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
Pogoji in merila
Ponudniki, ki želijo doseči sposobnost
za izvajanje razpisanih del, morajo ustrezati
naslednjim pogojem:
Finančno poslovanje
1 Ponudnik ne sme imeti blokiranega
žiro računa.
2 Vrednost kapitala mora presegati
30 mio SIT (v bilanci stanja na dan
31.12.1999).
3 Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 1999 mora biti večja od 60 mio
SIT (izkazana v bilanci uspeha za
leto 1999).
4 Ponudnikova prodaja opreme ponujene blagovne znamke v letu
1999 se ne sme zmanjšati za več
kot 50% glede na leto 1998. Pogoj
se nanaša na vrednost prodaje.
5 Delež prihodkov iz razpisane dejavnosti ponudnika v letu 1999 mora
biti več kot 20% povprečja, doblje-
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nega na osnovi teh prihodkov iz
vseh popolnih ponudb.

Kapacitete, opremljenost, zanesljivost in
kadri:
6 Ponudnik mora imeti vsaj 2 prostora za opravljanje razpisanih dejavnosti.
7 Ponudnik mora izkazati dostop do
rezervnih delov in/ali nadomestne
opreme.
8 Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne
neustrezne dobave ali izkazano ponavljanje napak pri servisiranju opreme).
9 Ponudnik mora imeti ustrezno število primerno usposobljenih kadrov
za podporo (servis in tehnični inženiring). Zahteva se:
· najmanj 4 delavce za podporo tuji
tehnologiji in
· najmanj 7 delavcev za podporo lastni proizvodnji.
Priznava se samo redno zaposlene
delavce (za nedoločen ali določen
čas).
10 Ponudnik mora imeti primerno
usposobljene kadre z ustrezno izobrazbo in delovnimi izkušnjami.
Zahteva se:
· najmanj 2 ustrezno kvalificirana delavca za servis ponujene tuje tehnologije in
· najmanj 4 ustrezno kvalificirane delavce za lastno proizvodnjo.
Za ustrezne kvalifikacije štejejo
overjena znanja iz področja ponujenih tehnologij.
11 Ponudnik mora izstaviti popolne
predračune za vse naštete elemen-

te posamezne konfiguracije. Izpustitev elementa pri izbrani konfiguraciji pomeni izločitev ponudbe.
12 Bruto dohodki kadra ne smejo biti
nižji od predpisanih s kolektivno pogodbo.
Tuja tehnologija:
13 Ponudnik mora imeti sklenjene veljavne pisne pogodbe za vsako od
ponujenih tehnologij (točka 8 prilog). Pogodba mora zajemati celotno podporo proizvajalca, principala
ali zastopnika tehnologije za prodajo in servis opreme, vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi
pogoji in prenosom pravic.
Lastna proizvodnja
14 Ponudnik mora neprekinjeno poslovati na področju prodaje in vzdrževanja ponujene tehnologije več kot
eno leto od objave tega razpisa.
15 Ponudnik mora izkazati ustrezno poslovno razmerje za dobavo ključnih
komponent, ki sestavljajo ponujeno
opremo. Priložiti mora listine (točka
8 priloge), iz katerih je za vsako
komponento razvidno njihovo veljavno razmerje z dobavitelji komponent.
16 Ponudnik mora imeti izjave proizvajalca ali principala tuje blagovne znamke za ponudnike tehnologije iz lastne
proizvodnje, ki prodajajo opremo pod
blagovnimi znamkami tujih proizvajalcev (točka 10 prilog ponudbe).
Ponudniki, ki zadoščajo zgornjim pogojem razpisa bodo dodatno ocenjeni na osnovi naslednjih meril:

Finančno poslovanje
Št.

Merilo

1

Pozitivni poslovni izid iz dejavnosti (bilanca uspeha za leto 1999)

Št. točk

5

2

Kapital predstavlja več kot polovico pasive (bilanca stanja na dna 31.12.1999)

2

3

Delež prihodkov iz razpisane dejavnosti ponudnika v letu 1999 glede na povprečje,
dobljeno na osnovi teh prihodkov iz vseh popolnih ponudb, je v višini

4

Delež prodaje, ki ga družba dosega z državno upravo,
glede na celotno prodajo. Upošteva se zadnje zaključeno obračunsko leto

50-120% povprečja
nad 120% povprečja

2
5

do 10%
10% – 20%
20% – 30%
30% – 40%
40% – 50%
nad 50%

5
4
3
2
1
0

dve lokaciji
več kot dve

2
5

Ponudnik izkazuje dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme na način,
ki omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih naročnika
Ponudnik ima lastno skladišče nadomestnih delov in rezervne opreme

3
5

Kapacitete, oprema, kvaliteta in kadri
5 Število lokaciji za opravljanje servisnih dejavnosti
6

7

Rezervni deli in oprema
za opravljanje
garancijskih obveznosti

Dokumenti, ki dokazujejo kakovost opravljanja razpisanih storitev

en dokument
več dokumentov
postopek pridobivanja
ISO certifikata
pridobljen ISO certifikat

1
3
5
10
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8

Ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za podporo
(servis in tehnični inženiring). Upošteva se samo redno zaposlene delavce
(za nedoločen ali določen čas). Tuja teh. Dom.proiz

Tuja teh.
5–8
9 – 11
12 – 16
nad 16

Dom proiz.
8 – 11
12 – 14
15 – 19
nad 19

2
4
6
8

9

Število delavcev, ki imajo ustrezne kvalifikacije za servis ponujene tehnologije.
Za primerno usposobljene se štejejo kadri, ki imajo ustrezno izobrazbo
in delovne izkušnje. Za ustrezne kvalifikacije štejejo overjena znanja
iz področja ponujenih tehnologij

2–3
4–7
8 – 11
nad 11

4–5
6–9
10 – 13
nad 13

2
4
6
8

10 Procent števila prijavljenih kadrov, katerih bruto plače presegajo 140.000 SIT.

11 Povprečna delovna doba kadrov za podporo na strokovnem področju

30% – 50%
51% – 70%
nad 70%

2
4
7

od 1 do 3 let
od 4 do 6 let
nad 6 let

2
4
6

Naslednji dve merili se uporabita za oceno vsakega zahtevanega predračuna. Skupna ocena merila je povprečje ocen za predložene
predračune.
12 Usklajenost predračuna z opisom opreme

13 Odstopanje od povprečne cene vseh ponudnikov glede na usklajenost

dobra
zadovoljiva
slaba
Usklajenost
dobra
zadovoljiva
slaba

odstopanje
– σ do σ
več kot – σ
več kot σ
– σ do σ
več kot – σ
več kot σ
– σ do σ
več kot – σ
več kot σ

5
3
0
5
7
2
3
4
1
1
2
0

σ je standardna deviacija, ki se določi za vsako kategorijo predračuna posebej. Določa odstopanje od povprečja cen vseh ponudnikov, ki so poslali popolne ponudbe in so zadostili vsem zahtevanim pogojem tega razpisa.
Priznanje sposobnosti
Ponudnikom bo priznana sposobnost, če bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje in če bodo po zgornjih merilih zbrali najmanj 33 točk
od največ 66 možnih.
9. Morebitne druge informacije o naročilu Štefka Lavrič, tel. 061/177-33-54.
10., 11.
Institut “Jožef Stefan”

Št. 2068
Ob-31558
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška 3, 4260 Bled, tel.
064/74-16-71, faks 064/74-14-20.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola prof.
dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška 3, 4260
Bled.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 3,500.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 3,900.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 2,430.000 SIT,
4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
1,400.000 SIT,
5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 230.000 SIT,
6. jajca v vrednosti ca. 145.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vrednosti ca. 410.000 SIT,

8. sirupi in sadni sokovi, konzervirano
sadje v vrednosti ca. 65.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vrednosti ca. 835.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo tudi samo blago iz ene skupine prehrambenih artiklov.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
12,915.000 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: dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 1. 8. 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.
51540-603-31385 – za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška 3, 4260 Bled, 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, 9. 8.
2000 ob 8.30, v prostorih Osnovne šole
prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška 3,
4260 Bled.
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
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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
prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Št. 7/0
Ob-31674
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvena oprema (tipska).
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
3. Predviden 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: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 27. 7. 2000. (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – s
pripisom za razpisno dokumentacijo Pohištvena oprema.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 7. 2000, do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 28. 7. 2000, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna predavalnica.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
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1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni register mora predložiti potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);
2. da ima potrdilo sodišča o registraciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčnega urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan določen za odpiranje ponudb);
3. da ima potrdilo sodišča, proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (na
dan določen za odpiranje ponudb),
4. da ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudbe);
5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpiranje ponudb);
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti;
6. da zagotavlja dobavo tipske pohištvene opreme;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;
8. da na poziv naročnika predloži predračun v roku 10 dni od prejema zahtevka
za predložitev ponudbe;
9. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor-razloženo in montirano na oddelek;
10. da zagotavlja dobavni rok iz področja javnega razpisa v 30 dneh po prejemu naročila.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja končna vrednost predračuna.

Ponudniki lahko zahtevajo osnovne podatke o javnem razpisu od Skupine za javna
naročila, tel. 02/321-25-62 in 321-25-04.
10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

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

Št. 50/2000
Ob-31619
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov
trg
10,
Ljubljana;
faks
061/317-851.
2. Kraj izvedbe del: območje Ljubljane
z okolico.
3. (a) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
gradnja in obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, gradnja in obnova črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000
EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
2.000,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: naročnik bo
priznal sposobnost izbranim ponudnikom za
obdobje 12 mesecev od dneva veljavnosti
pisnega sklepa o priznanju sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu
Vizjaku,
tel:
061/17-29-473,
faks
061/317-851, pod šifro JN 50 spos/2000.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-601-11581 ali na naši blagajni
na Krekovem trgu 10, med 8. in 13. uro
(navesti je potrebno št.objave razpisa v
Uradnem listu RS); ponudnik mora ob dvigu
razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov,
št. telefona, št. faksa in ime in priimek kontaktne osebe.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: do 28. 9. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 2000 ob 8. uri na JP Vodovod –
Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogoji iz razpisne dokumentacije.

Št.

60-62 / 7. 7. 2000 / Stran 5921

parlamentu sprejeta uredba o finančnem inštrumentu LIFE III (2000 – 2004).
LIFE – NARAVA
1. Poziv k oddaji projektov je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih Skupnosti
C161/3, dne 9.6.2000. Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z navodili Evropske
Komisije, poziva vse fizične in pravne osebe, da kandidirajo s projekti.
2. Projekte je potrebno oddati v 4 kopijah v angleškem jeziku do 15. septembra
leta 2000 na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z označbo: LIFE III - NARAVA. Kasneje oddanih
in nepopolnih prijav ministrstvo ne bo upoštevalo.
3. Projekte je potrebno pripraviti v skladu z navodili (“A Step by Step Guide to
Preparing a Project Proposal”) in z projektno dokumentacijo (“Project Aplication
Forms”).
4. Vsebina projektov je določena z :
– uredbo o finančnem inštrumentu LIFE
III (2000–2004) (osnutek),
– direktivo o varstvu naravnih bivališč in
divje flore in favne (92/43/EEC, 21. maj
1992),
– direktivo o varstvu ptic (79/409/EEC,
2. april 1979).
5. Finančna participacija Komisije je do
75% stroškov projekta.
6. Ministrstvo je pristojno za zbiranje projektov, njihov pregled in posredovanje projektov Komisiji. Merila pri izbiri projektov so
določena z uredbo o finančnem inštrumentu (osnutek) in so glede na razpoložljiva finančna sredstva, ki jih slovenski predlagatelji lahko pridobijo iz LIFE proračuna naslednja:
– popolnost prijave projekta glede na
projektno dokumentacijo (“Project Application Forms”),
– vsebinska ustreznost projekta glede na
uredbo o finančnem inštrumentu (osnutek),
– vrednost projekta (od 150.000 do
600.000 Evrov).
Projektna dokumentacija:
– uredba o finančnem inštrumentu LIFE
(2000 – 2004) (osnutek),
– navodila za pripravo projektov (“A Step
by Step Guide to Preparing a Project Proposal”),
– projektna dokumentacija (“Project Application Forms”)
je dosegljiva v vložišču Ministrstva za
okolje in prostor ali na spletnih straneh:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm, http://sigov2.sigov.si/mop/index.htm (aktualno)
Kontaktna oseba za LIFE - NARAVA na
Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Vesna Kolar - Planinšič, tel: 1787 – 388 ali
e-mail: vesna.kolar-planinsic@gov.si
LIFE – okolje
1. Projekte je potrebno oddati v 4 kopijah v angleškem jeziku do 15. oktobra 2000
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z označbo:
LIFE III - OKOLJE. Kasneje oddanih in nepopolnih prijav Ministrstvo za okolje in prostor ne bo upoštevalo.
2. Projekte je potrebno pripraviti v skladu z navodili (“Provisional Aplication Guide”) in v skladu s projektno dokumentacijo
(“Provisional Proposal Preparation Forms”).

3. Vsebinske omejitve projektov so določene z uredbo o finančnem inštrumentu
LIFE III (2000–2004), (osnutek).
4. Finančna participacija Komisije je do
30% oziroma do 50% stroškov projekta.
Predlagatelji projekta (fizične ali pravne osebe) morajo preostali delež sofinanciranja zagotoviti iz lastnih oziroma drugih razpoložljivih virov.
5. Ministrstvo je odgovorno za zbiranje
projektov, njihov pregled in posredovanje
projektov Komisiji. Merila pri izbiri projektov
so določena z uredbo o finančnem inštrumentu (osnutek) in so glede na razpoložljiva
finančna sredstva, ki jih slovenski predlagatelji lahko pridobijo iz Life proračuna naslednja:
– popolnost prijave projekta glede na
projektno dokumentacijo (“Provisional Proposal Preparation Forms”),
– vsebinska ustreznost projekta glede na
uredbo o finančnem inštrumentu,
– vrednost projekta (od 150.000 do
600.000 Evrov).
Dokumentacija:
– uredba o finančnem inštrumentu LIFE
(2000–2004) (osnutek),
– navodila za pripravo projektov (“Provisional Aplication Guide”),
– projektno dokumentacijo (“Provisional
Proposal Preparation Forms”)
je dosegljiva v vložišču Ministrstva za
okolje in prostor ali na spletnih straneh:
http://www.europa.eu.int/comm/life/envir/index.htm,
http://sigov2.sigov.si/mop/index.htm (aktualno).
Kontaktna oseba na Ministrstvu za okolje in prostor za LIFE _ OKOLJE je mag.
Dušan Mitrović, tel: 17-87-337 ali e-mail:
dusan.mitrovic@gov.si oziroma dr. Meta Gorišek 17-87-383 ali e-mail: metka.gorisek@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
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9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): popolna ponudba, reference ponudnika, strokovna usposobljenost zaposlenega kadra, tehnične zmogljivosti poudnika, ostalo, pozitivna mnenja naročnikov,…
10.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

Javni razpisi
Preklic
Št. 57/2000
Ob-31790
Pospeševalni center za malo gospodarstvo preklicuje javni razpis za sofinanciranje
stroškov izvedbe feasibility študij za uvajanje pilotnih projektov integracijskih podjetij,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30672.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Št. 922-0013/98
Ob-31493
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije obvešča , da je z uveljavitvijo
Pridružitvenega sporazuma med Republiko
Slovenijo in Evropsko Unijo in da bo z ustrezno bodočo odločitvijo Pridružitvenega
sveta za Slovenijo že oktobra oziroma novembra leta 2000 omogočen vstop in sodelovanje v programu LIFE III (2000–2004). V
ta namen Ministrstvo za okolje in prostor
objavlja,
javni poziv
za prijavo projektov LIFE III (2000–
2001)
Splošni cilj LIFE programa je prispevati k
implementaciji, nadgradnji in razvoju Evropske okolje varstvene politike in okoljske zakonodaje, še posebej z vključevanjem okolja v druge sektorske politike in trajnostni
razvoj Evropske Unije.
LIFE III program vključuje tri vsebinske
dele od katerih lahko slovenske pravne in
fizične osebe kandidirajo na LIFE-OKOLJE
in LIFE-NARAVA.
Povzetek splošnih informacij v zvezi z
programom LIFE III je naslednji:
– Republika Slovenija je sprejela zakon
o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi Skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske Unije na drugi strani s sklepno listino,
ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi Skupnostmi, ter njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske Unije na drugi
strani (MESP) (Uradni list, Mednaroden pogodbe, št. 44/97).
– Vlada
Republike
Slovenije
je
24.7.1998 sprejela sklep o vključevanju Republike Slovenije v vse programe Skupnosti,
– ta poziv k oddaji projektov velja v primeru, da bo do konca leta v Evropskem

Št. 322-1/2000
Ob-31457
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano objavlja na podlagi 4. člena točke
E odredbe o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/94,
19/95, 22/96 in 82/99)
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
gradnje gozdnih cest oziroma pripravo
projektne dokumentacije
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je subvencija, ki se bo dodeljevala za
gradnjo gozdnih cest oziroma pripravo projektne dokumentacije.
II. Upravičenci do subvencije so lastniki
gozdov, njihova združenja ali v njihovem
imenu občine. V primeru, da je vlagatelj občina mora le-ta vlogi priložiti notarsko overjeno pooblastilo lastnikov gozdov ali njihovih združenj.
III. Sredstva iz naslova subvencij za sofinanciranje gradnje gozdne ceste oziroma
pripravo projektne dokumentacije za gozdno cesto bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do višine 40,000.000 SIT.
IV. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gradnjo gozdnih cest oziroma pro-
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jektno dokumentacijo znaša do 50% vrednosti.
V. Kriteriji za izbor upravičencev do sofinanciranja: deleži sofinanciranja bodo na
podlagi kriterijev odobreni do višine razpoložljivih sredstev v letu 2000, ki znaša
40,000.000 SIT iz proračunske postavke
5547 – gradnja in rekonstrukcija gozdnih
cest.
1. Prihranek zaradi skrajšanja spravilne
razdalje, ki ga povzroči izgradnja gozdne
ceste; teža kriterija je 60%;
P = dSPR x e/leto/ha,
dSPR = SPR1 – SPR2,
SPR1 - spravilna razdalja pred izgradnjo
ceste,
SPR2 - spravilna razdalja po izgradnji
ceste,
dSPR - sprememba spravilnih razdalj,
e/leto/ha - letni možni posek na 1 ha na
površini, ki jo cesta odpira,
P - prihranek.
Največji izračunani prihranek, ki ga bo
povzročila bodoča cesta se ovrednoti z maksimalnim številom 60 točk. Število točk za
ugotovljene prihranke na ostalih gozdnih cestah se izračuna v sorazmerju z deležem
odstopanja od največjega prihranka.
2. Pomembnost ceste za dograjevanje
gozdnega cestnega omrežja: teža kriterija
je 25%;
– novogradnja je krak že obstoječe ceste - 5 točk,
– novogradnja je povezovalna in neproduktivna cesta - 10 točk,
– novogradnja je povezovalna in produktivna cesta - 20 točk,
– novogradnja odpira s cestami neodprto območje gozdov - 25 točk.
3. Gradnja gozdne ceste upošteva obstoj in razvoj višinskih kmetij ter turistične in
rekreativne potrebe; teža kriterija je - 15%,
– upošteva - 15 točk,
– ne upošteva - 0 točk.
Največje možno število točk, ki jih lahko
dobi predlog za gradnjo ceste je 100.
Izračun kriterijev bo za upravičence, ki
se bodo prijavili na razpis, na osnovi podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov, opravil
Zavod za gozdove Slovenije na podlagi njihovega zahtevka.
VI. Vloga za uveljavitev deleža sofinanciranja iz proračunskih sredstev obsega:
– za gradnjo gozdne ceste:
1. Pisna prijava z natančnimi podatki
o upravičencu (ime, priimek, naslov, telefon), naziv ceste katere izgradnja naj bi se
sofinancirala;
2. Fotokopija gradbenega dovoljenja,
notarsko overjena;
3. Izračun predvidene cene za gradnjo 1 km ceste, ki izhaja iz projektne dokumentacije in je potrjen od Zavoda za gozdove Slovenije;
4. Dolžina ceste za katero se uveljavlja
delež iz proračunskih sredstev v letu 2000;
5. Izračun kriterijev iz V. točke tega
razpisa.
– za projektno dokumentacijo:
1. Pisna prijava z natančnimi podatki
o upravičencu (ime, priimek, naslov, telefon), naziv ceste za katero naj bi se sofinancirala pridobitev projektne dokumentacije;
2. Originalni izvod predračuna za pripravo projektne dokumentacije;
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3. Izračun kriterijev iz V. točke tega
razpisa.
Prijavitelj, ki bo na podlagi kriterijev izbran na natečaju, in ki ob prijavi še ne bo
predložil gradbenega dovoljenja, ga bo moral predložiti ob podpisu pogodbe, ki bo 1
mesec po objavi rezultatov natečaja. V primeru, da gradbenega dovoljenja ne bo
predložil, se bo pogodba podpisala s prijaviteljem, ki je po kriterijih razvrščen na mesto za njim.
VII. Rok za uveljavljanje deleža proračunskih sredstev: pisno vlogo z oznako ‘’Ne
odpiraj - gozdna cesta’’ morajo prijavitelji
dostaviti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58. Ovojnica s prijavo mora prispeti
na naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke do vključno 31.7. 2000 do 14. ure.
Prepozno vložene in nepopolne vloge
(izjema je drugi odstavek VI.) bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
VIII. Način izplačila proračunskega deleža: delež sofinanciranja se bo izplačeval v
višini do 50% opravljene vrednosti iz situacije oziroma računa za opravljeno delo in dokazila, da je delež upravičencev izplačan za
gradnjo ceste, za projektno dokumentacijo
pa na osnovi računa za izdelavo projektne
dokumentacije.
IX. Pojasnila v zvezi z razpisom: dodatna
pojasnila povezana z razpisom se dobi na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 061/178-9143, Jože Falkner.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ministrstvo bo vse, ki bodo na razpisu sodelovali, o izidu razpisa obvestilo najpozneje do
10. 8. 2000, tiste, ki bodo na podlagi kriterijev in razpoložljivih proračunskih sredstev
prišli v izbor pa bo pozvalo tudi na podpis
pogodbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 35416-12/00
Ob-31492
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, objavlja na podlagi
48. člena zakona o ohranjanju narave (ZON,
Ur. l. RS, št. 56/99, popr. št. 31/00)
javni razpis
za podelitev skrbništva Krajinskega
parka Sečoveljske soline
I. Naziv naročnika: Uprava RS za varstvo
narave, Ministrstvo za okolje in prostor, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa: skrbništvo Krajinskega parka Sečoveljske soline (KPSS), ki obsega naslednje naloge:
– skrb za izvajanje načrta skrbništva;
– spremljanje stanja naravnih vrednot zaradi dejavnosti v ali ob KPSS (solinarstvo,
muzejska dejavnost, obiskovanje, kmetijska
dejavnost na širšem vplivnem območju in
razvoj letališča);
– zagotovitev izvajanja varstvenih ukrepov
v KPSS na podlagi odloka o razglasitvi Krajinskega parka Sečoveljske soline, ZON-a, predpisov s področja varstva okolja in urejanja voda ter mednarodnih konvencij, predvsem
Ramsarske in Barcelonske konvencije;
– zagotovitev izvajanja solinarske dejavnosti;
– skrb za ohranjanje biodiverzitete in trajnostne rabe območja;

– skrb za popularizacijo KPSS in vodenje obiskovalcev;
– skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot;
– skrb za ohranjanje vodnega režima, ki
ni neposredno vezan na izvajanje solinarske
dejavnosti;
– ureditev in vzdrževanje poti in druge
infrastrukture namenjene obiskovalcem;
– stalno obveščanje o načinu izvajanja
skrbništva Upravi RS za varstvo narave in
organizaciji, pristojni za ohranjanje narave
po ZON.
III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati skrbnik:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje svoje dejavnosti, kolikor je to predpisano;
– da je usposobljen za opravljanje solinarske dejavnosti ali da pogodbeno sodeluje s pravnimi osebami, ki so registrirane in
usposobljene za opravljanje solinarske dejavnosti;
– da je kadrovsko, finančno in poslovno
usposobljen za opravljanje skrbništva;
– da ni bil proti njemu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije.
IV. Merila, ki se bodo upoštevala pri podelitvi skrbništva:
– strokoven, učinkovit in realen predlog
načrta izvajanja skrbništva KPSS;
– ustrezna finančna konstrukcija izvajanje skrbništva glede na predloženi načrt izvajanja skrbništva.
V. Začetek in trajanje skrbništva:
Skrbništvo prične z dnem dokončnosti
odločbe o izbiri skrbnika in traja do 31. 12.
2002 oziroma do odločitve o izbiri upravljalca KPSS.
Za izvajanje skrbništva bo Uprava RS za
varstvo narave s posebno finančno pogodbo dodelila izbranemu skrbniku finančna
sredstva v skladu s sprejetim državnim proračunom ter načrtom skrbništva.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje:
1. navedbo firme oziroma imena prijavitelja ter pooblaščene osebe za zastopanje,
2. dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 1 meseca do dneva vložitve prijave,
3. pogodbe o sodelovanju s pravnimi
osebami, ki so usposobljene za izvajanje
solinarske dejavnosti, v kolikor prijavitelj ni
registriran za opravljanje solinarske dejavnosti,
4. dokazilo o registraciji pogodbene
stranke iz 3. točke tega poglavja, usposobljene za izvajanje solinarske dejavnosti, v
kolikor prijavitelj ni registriran za opravljanje
solinarske dejavnosti, ki ne sme biti starejše
od 1 meseca do dneva vložitve prijave,
5. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje registriranih dejavnosti, če je za
prijavitelja to predpisano,
6. potrdilo pristojnega sodišča, da nad
prijaviteljem ni bil opravljen postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek, niti da ni tak postopek v teku, ki ne
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Pogodba o skrbništvu z izbranim prijaviteljem bo sklenjena najkasneje v 45 dneh
po dokončnosti odločbe o izbiri skrbnika.
Sestavni del pogodbe je načrt skrbništva.
IX. Pooblaščeni osebi za dajanje informacij
Pooblaščeni osebi za dajanje informacij
med razpisom sta Alma Vičar in Gordana
Beltram, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana. (tel. 01/478-45-15).
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

3. Koncesijsko razmerje se sklene za
obdobje 12 let od pričetka izvajanja koncesijske pogodbe, s pričetkom izvajanja 1. 1.
2001, razen za pristanišče določeno v 6.
točki, za katerega se sklene koncesijsko
razmerje do pričetka izvedbe ureditvenega
načrta Pomol III. oziroma drugega roka določenega s koncesijsko pogodbo.
4. Rok za prijavo na razpis je do 4.avgusta 2000. Prijavo (ponudbo) s prilogami – v
zapečateni ovojnici z oznako “Razpis za koncesijo pristanišča – ne odpirati!” in z vidno
označeno identifikacijo ponudnika, se pošlje po pošti s povratnico ali preda osebno
na naslov: Mestna občina Koper, Urad za
gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, 6000 Koper oziroma v vložišču
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Glede pravočasnosti ponudbe veljajo
smiselne določbe zakona o javnih naročilih.
5. Prijavi na javni razpis (ponudbi) morajo biti priložene:
5.1. redni izpisek iz sodnega registra (za
s.p. pa registra pri DURS) in odločba po
šestem odstavku 4. člena zakona o gospodarskih družbah za dejavnost I/63.22.
5.2. organizacijsko-tehnični elaborat z
naslednjimi elementi:
5.2.1. plan izvajanja in razvoja gospodarske javne službe, s poudarkom na vlaganju v razvoj javne službe ter okvirno predvidena merila za opredeljevanje in določitev
stopnje profita;
5.2.2. ponudbo elementov koncesijske
pogodbe iz 14. člena odloka o koncesiji
(prisotnost, dosegljivost, …);
5.2.3. predlog plana opravljanja javne
službe za prvo leto izvajanja koncesijske pogodbe;
5.2.4. organizacijo službe z opredelitvijo potrebnih kadrov po strokah in stopnjah
izobrazbe;
5.2.5. osnutek elementov za splošne pogoje iz 1.,2. in 3. točke prvega odstavka 7.
člena odloka o koncesiji;
5.2.6. način vodenja računovodstva;
5.2.7. način organiziranja organov za
varstvo uporabnikov;
5.2.8. način zavarovanja objektov in naprav;
5.2.9. podroben opis delovnih naprav in
drugih sredstev, namenjenih opravljanju
koncesionirane dejavnosti in dokazila, da
bo o sklenitvi koncesijske pogodbe z njimi
razpolagal;
5.3. finančni elaborat, ki naj na podlagi
razpisne dokumentacije in lastne ponudnikove ocene obsega in strukture delovanja
javne službe vsebuje:
5.3.1. projekcijo stroškov rednega delovanja službe;
5.3.2. projekcijo rezultatov poslovanja
po prvih dveh letih veljavnosti koncesijske
pogodbe;
5.3.3. izkaze o ponudnikovem finančnem stanju (BON1 in BON2 oziroma
BON3), ki načeloma nista starejša od šestdeset dni (za samostojne podjetnike potrjena davčna napoved za zadnje davčno obdobje z ustreznimi prilogami);
5.3.4. ponudniki, kapitalske družbe, morajo prijavi (ponudbi) priložiti tudi dokazilo o
višini osnovnega kapitala in navedbo, ali je
osnovni kapital že v celoti vplačan, če ni, pa
v kolikšnem delu je bil vplačan;
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sme biti starejše od 1 meseca do dneva
vložitve prijave,
7. potrdilo pristojne davčne uprave, da
prijavitelj nima evidentiranih neporavnanih
davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 1 meseca do dneva vložitve prijave,
8. potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da pooblaščena oseba za zastopanje prijavitelja ni bila obsojena
na kazniva dejanja, ki ne sme biti starejše
od 1 meseca do dneva vložitve prijave,
9. podatke o boniteti (BON 1) Agencije
za plačilni promet pristojne podružnice, ki
ne smejo biti starejši od 1 meseca do dneva
vložitve prijave,
10. podatke o plačilni sposobnosti (BON
2) Agencije za plačilni promet pristojne podružnice, ki ne smejo biti starejši od 1 meseca do dneva vložitve prijave,
11. navedbo obstoječe organizacijske
in kadrovske sheme prijavitelja,
12. spisek dosedanjih strokovnih referenc, ki bi bile primerljive z skrbništvom
KPSS,
13. predlog načrta izvajanja skrbništva z
naslednjo vsebino:
– okvirna predstavitev varovanja naravnih vrednot po dejavnostih in biodiverzititeti,
– ureditev in vzdrževanje poti in druge
infrastrukture namenjene obiskovalcem,
– operativne naloge v zvezi s spremljanjem stanja naravnih vrednot zaradi dejavnosti v ali ob KPSS,
– način izvajanja solinarske dejavnosti.
14. finančno konstrukcijo izvajanja skrbništva, ki mora poleg osnovnih elementov
vsebovati tudi:
– način morebitnega pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za izvajanje skrbništva s predložitvijo dokazil o zagotavljanju pridobivanja teh sredstev,
– možnosti in višina morebitne lastne finančne udeležbe za skrbništvo.
VII. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z oznako “Ne odpiraj - javni razpis - skrbništvo Krajinskega parka Sečoveljske soline”
in imenom in naslovom prijavitelja je treba
predložiti v zaprtih ovojnicah na Upravo RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 21. 8.
2000 do 12. ure. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
komisija za izvedbo postopkov podelitve
skrbništva Krajinskega parka Sečoveljske soline (v nadaljevanju: komisija), bo javno, dne
21. 8. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi v IV.
nadstropju Uprave RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana. Pri odpiranju prijav smejo
biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo vsebovala
vseh obveznih sestavin, ki se zahtevajo v
tem razpisu.
VIII. Postopek izbora skrbnika
Komisija pripravi predlog za izbor skrbnika ter ga posreduje direktorju Uprave RS za
varstvo narave, ki odloči o izbiri skrbnika.
Vsi prijavitelji bodo o izbiri skrbnika obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
prijav.

Ob-31678
“Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za pridobitev koncesionarja za
opravljanje gospodarske javne službe
“upravljanje lokalnih javnih pristanišč”
1. Predmet koncesije je, v skladu z določilom, odlok o koncesiji za upravljanje lokalnih javnih pristanišč (Uradne objave, št.
8/99, v nadaljnjem besedilu odlok o koncesiji), “upravljanje lokalnih javnih pristanišč”
na območju Mestne občine Koper. Pristanišča na območju Mestne občine Koper, ki
so predmet tega javnega razpisa, so:
1. staro koprsko pristanišče,
2. mandrač v ustju Badaševice,
3. mandrač “Moleto”,
4. mandrač Valdoltra,
5. pomol “Adria” Ankaran,
6. območje pomola Sv.Katarine.
Območja in namembnost pristanišč sta
določeni s 3. in 4. členom odloka o določitvi namembnosti pristanišč in o njihovem
upravljanju (Uradne objave, št. 16/98, v nadaljevanju: odlok o upravljanju). Predmet
koncesije ter pravice in obveznosti koncesionarja se na podlagi koncesionarjeve ponudbe (prijave na javni razpis), skladno z
odlokom o upravljanju, odlokom o koncesiji
in javnim razpisom določijo s koncesijsko
pogodbo in planom javne službe.
2. Za upravljanje pristanišč iz tega razpisa se podeli ena koncesija. Koncesija
obsega upravljanje, urejanje in vzdrževanje pristanišč z vsemi pristaniškimi objekti, za katere s predpisi ni določeno drugače, izvajanje morebitnih širitev obstoječih
pristanišč, čiščenje kopne in vodne površine, ki pripada tem objektom, gospodarjenje z vsemi objekti, vzdrževanje predpisanega reda v pristaniščih ter druge naloge, ki jih zakon in odloka nalagata upravljalcem. Dolžnosti koncesionarja in
predmet koncesijskega razmerja se podrobneje na podlagi odloka določijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar, ki bo dejavnost upravljal,
je lahko fizična ali pravna oseba, ki, v skladu
s predpisi, na podlagi registracije, razpolaga z odločbo o izpolnjevanju s predpisi določenih pogojev po šestem odstavku 4. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93), za opravljanje dejavnosti:
“druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu” (šifra I/63.22 po uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti).
Koncesionar mora v prijavi na javni razpis tudi dokazati, da je potrebno strokovno-kadrovsko, tehnično, organizacijsko in
finančno-kapitalsko usposobljen za nemoteno izvajanje koncesionirane javne službe.
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5.3.5. pobude za morebitno spremembo izhodiščnih tarif.
5.4. dokazilo o vplačani varščini (submisijski kavciji) v znesku 1,000.000 SIT na
žiro račun Mestne občine Koper, številka
51400-630-90004, z oznako “varščina –
razpis – pristanišča”. Ponudniku, ki v razpisu ne uspe, se varščina vrne v treh dneh po
pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja, v nominalnem znesku; izbranemu koncesionarju se varščina vrne v 90 dneh po
pričetku izvajanja koncesionirane javne službe v nominalnem znesku, pod pogoji neizpolnitve pogojev za vnovčitev bančne garancije za resnost ponudbe oziroma dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, določenih
v navodilu o vrstah finančnih zavarovanj, s
katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja. Varščina se vnovči tudi v primeru, če
koncesionar :
– zavrne sklenitev koncesijske pogodbe
v skladu z določbami koncesijskega akta in
javnega razpisa ali
– ne prične z izvajanjem koncesijske pogodbe skladno z dogovorjenim rokom pričetka izvajanja iz koncesijske pogodbe ali
stori hujše kršitve koncesijske pogodbe v
90 dneh po pričetku njenega izvajanja.
5.5. izjave ponudnika:
5.5.1. o sprejemanju razpisnih pogojev
skupaj s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije (tarife…) in o obveščenosti in
sprejemanju pogojev in drugih obveznosti iz
odloka o koncesiji;
5.5.2. o sprejemanju izhodiščnih tarif pristojbin in mehanizma njihovega prilagajanja;
5.5.3. da bo pod splošnimi pogoji (adhezijska pogodba), ki so priloga temu sklepu, sklenil z Javnim podjetjem Komunala
Koper pogodbo o čiščenju in rednem vzdrževanju javnih površin v upravljanju koncesionarja;
5.5.4. da bo pod splošnimi pogoji (adhezijska pogodba), ki so priloga tega sklepa, sklenil z izvajalcem gospodarske javne
službe odvoz odpadkov s plovil, pogodbo o
uporabi pristanišča in (ali) pretovornih kapacitet v lasti Mestne občine Koper;
5.5.5. da bo v primeru, če bo izbran za
koncesionarja pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe razpolagal s poslovnim ali drugim
ustreznim prostorom, ki bo največ 50 metrov
oddaljen od kopnega dela starega koprskega pristanišča;
5.5.6. da bo sklenil z občino pogodbo o
prenosu infrastrukture v uporabo, vzdrževanje in upravljanje;
5.5.7. o tem, da bo v skladu z lastnim
tehničnim elaboratom ob sklenitvi koncesijske pogodbe razpolagal z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami;
5.5.8. da bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe ustrezno zavaroval pristaniške
objekte in naprave;
5.5.9. da gre morebitni primanjkljaj v poslovanju izključno v breme ponudnika;
5.5.10. da bo vodil kataster infrastrukture, omrežij in naprav v skladu s pravilnikom
o minimalnih tehničnih pogojih za vodenje
in vzdrževanje komunalnega katastra, ki ga
določi pristojni občinski organ;
5.5.11. da za škodo, ki jo pri opravljanju
javne službe povzroči koncesionar, njegovi
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delavci in podizvajalci, koncedent ne odgovarja;
5.5.12. da bo pričel z izvajanjem koncesijske pogodbe 1. 1. 2001 ter
5.6. potrdilo finančno–računovodske
službe Mestne občine Koper (Urad za finance in gospodarstvo), da ima ponudnik poravnane vse zapadle denarne obveznosti do
Mestne občine Koper.
6. Interesenti pridobijo razpisno dokumentacijo pri Uradu za gospodarske javne
službe in promet po predhodni telefonski
najavi (Andreja Ostanek, tel. 066/446-247
ali 066/446-249).
Razpisna dokumentacija obsega:
– integralno besedilo sklepa o javnem
razpisu;
– sklep o določitvi izhodiščnih tarif pristaniških pristojbin ter meril in pogojev njihovega spreminjanja, s tem, da se tarife,
določene v točki 1.1.2.5. (Sv. Katarina),
spreminjajo v skladu z določbami koncesijske pogodbe, na podlagi ponudbe na javni
razpis;
– kopijo odloka o koncesiji;
– kopijo odloka o upravljanju;
– spisek osnovnih sredstev, ki se nahajajo na področju privezov, z vso montirano
opremo ter ostala drobna oprema, glede
katere lahko ponudnik s Hidrom sklene ustrezno najemno oziroma kupno pogodbo;
– kopiji adhezijskih pogodb iz točk 5.5.3
in 5.5.4.;
– okviren spisek priveznih mest po posameznih dolžinah ter po lokacijah (spisek
je datiran 26. 7. 1999, dolžine plovil se
tekom leta spreminjajo zaradi zamenjav plovil posameznih uporabnikov priveza);
– katalog najemnikov s specifikacijami
(dolžina čolna, kraj priveza) brez osebnih
podatkov o najemnikih. Predmetni podatki
bodo zaradi predpisov o varstvu osebnih
podatkov posredovani izbranemu koncesionarju po dokončnosti odločbe o dodelitvi
koncesije;
– seznam zaposlenih na področju privezov pri sedanjemu upravljalcu, kot pomoč
pri pripravi ponudbe;
– pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za vodenje in vzdrževanje komunalnega
katastra, napotke za pridobitev grafičnih
podlog;
– zakon o katastru komunalnih naprav.
7. Za pridobitev razpisne dokumentacije
je potrebno predhodno plačati materialne
stroške njene priprave v višini 20000 SIT
(brez DDV-ja), na žiro račun Mestne občine
Koper, št. 51400-630-90004, sklic na številko 00999, z oznako “razpisna dokumentacija”.
8. Zapečatene ponudbe bo javno odprla
komisija, ki jo imenuje župan. O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi interesenti, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno oziroma po elektronski pošti ali
faksu obveščeni najkasneje 3 dni prej. Naloga komisije je tudi strokovna presoja prejetih ponudb.
9. O izbiri najboljšega ponudnika bo v
imenu koncedenta odločil predstojnik Urada za gospodarske javne službe in promet,
po pridobljenih mnenjih komisije iz prejšnje
točke in odbora za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Koper, najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Iz-

brani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v 15 dneh po tem, ko mu
koncedent uradno ponudi v podpis predlog, ki je skladen z odlokom, razpisnimi pogoji ter razpisno ponudbo izbranega koncesionarja, sicer se koncesija odvzame.
Mestna občina Koper
Št. 40305-7/00-2
Ob-31466
Na podlagi druge alinee 38. člena statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS, št. 34/99)
in 6. poglavja pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00)
Občina Dobrovnik objavlja
javni razpis
1. Neposredni uporabnik, poštni naslov:
Občina Dobrovnik – Dobronak Község, Dobrovnik – Dobronak 297, 9223 Dobrovnik.
2. Predmet javnega razpisa: subvencioniranje realne obrestne mere in sofinanciranje predinvesticijske dokumentacije za pospeševanje razvoja kmetijstva
in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrovnik.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe s sedežem oziroma stalnim
bivališčem Občine Dobrovnik.
A) Subvencioniranje realne obrestne
mere:
– maksimalna višina subvencioniranja
kredita za posamezni projekt znaša do
5,000.000 SIT,
– občina bo subvencionirala realne obrestne mere do višine 4 odstotnih točk, ki zapade v plačilo v letu 2000 – v poštev pridejo
investicije, izvedene v letu 1999 in 2000;
B) sofinanciranje predinvesticijske dokumentacije:
– dokončana I faza investicije, najkasneje do 10. 11. 2000 – maksimalni znesek
sofinanciranja za posameznega investitorja
znaša 200.000 SIT,
– v poštev pridejo investicije izvedene v
letu 1999 in 2000.
3. Okvirna višina sredstev: 4,000.000
SIT, in sicer:
– 2,000.000 SIT za pospeševanje razvoja kmetijstva in
– 2,000.000 SIT za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.
4. Rok za prijavo: na razpis se je možno
prijaviti do porabe sredstev oziroma najkasneje do 10. 11. 2000.
Posamezni vlagatelji se lahko prijavijo za
sredstva pod postavo A ali B.
5. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno dostaviti ali poslati na sedež
občine: Občina Dobrovnik, Dobronak
Község, Dobrovnik-Dobronak 297, 9223
Dobrovnik, z oznako »subvencija«.
Popolne vloge, prispele do desetega v
mesecu, bodo obravnavane do konca tekočega meseca.
6. Odpiranje vlog – vsak tretji ponedeljek v mesecu.
7. Prosilci bodo obveščeni najpozneje v
roku 30 dni od odpiranja vlog.
8. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu občine vsak uradni dan od 8. do 12. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu občine in telefon
579-90-70.
Občina Dobrovnik
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– odločbo ministra, pristojnega za socialno varstvo, da pravna oseba izpolnjuje
minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje v skladu s 60. členom, oziroma v skladu s 66. členom zakona o socialnem varstvu, da zasebnik izpolnjuje pogoje iz prvega
odstavka 65. člena zakona;
– priglasitveni list pristojne davčne uprave;
– potrdila o ustrezni strokovni izobrazbi
izvajalcev socialnih storitev;
– dokazila o lastništvu ali najemu ustreznih prostorov in razpolaganju s potrebno
opremo za opravljanje koncesijske dejavnosti v skladu z zakonom in izvršilnimi predpisi, ki predpisujejo pogoje za delo;
– program, po katerem bo izvajal storitve in iz katerega bo razviden obseg storitev
ter način dela;
– reference o dosedanjem delu.
10. Ponudba za izvajanje koncesije: ponudba za izvajanje koncesije mora biti sestavljena v skladu z določili tega razpisa in
določili razpisne dokumentacije ter mora
vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku s predstavitvijo;
– ponujeno ceno z vsemi elementi za
njen izračun ter z obrazložitvijo;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedena v točki 9. tega razpisa.
11. Rok za prijavo na razpis: rok za predložitev ponudb prične teči naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS in se izteče 31.
avgusta 2000 ob 12. uri. Ponudbe v zaprti
ovojnici z navedbo: “Ne odpiraj – razpis za
koncesijo pomoč na domu“ morajo prispeti
v Občinski urad Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, v zgoraj navedenem
roku, ne glede na način dostave. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 4. 9.
2000, ob 9. uri v pisarni župana Občine
Mislinja.
12. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo in dodatna pojasnila v zvezi
z razpisom lahko dobijo interesenti za prijavo na razpis v Občinskem uradu Mislinja
vsak delovni dan do vključno 25. 7. 2000.
13. Kriteriji in roki za izbiro med ponudbami: pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana merila:
– cene storitev,
– program izvajanja storitev,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti.
14. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja, in rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: tri članska komisija, ki jo
imenuje župan Občine Mislinja, bo najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja
ponudb koncedentu podala poročilo s predlogi za podelitev koncesije; Občinski urad
Mislinja bo ponudnike obvestil o izbiri in
izbranemu ponudniku izdal odločbo do
4. 11. 2000; predlog pogodbe bo posredovan koncesionarju v roku 30 dni od dneva vročitve odločbe o koncesiji; koncedent
in koncesionar podpišeta pogodbo v roku
60 dni od dneva vročitve odločbe o koncesiji.
15. Postopek o oddaji koncesije bo izveden v skladu z določili pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur. l.
RS, št. 72/97). Vsi ponudniki na javnem

razpisu imajo položaj stranke v upravnem
postopku.
16. Za dajanje informacij v času objave
razpisa je pooblaščena delavka urada Silva
Sovič (tel. 0602/56-081).
Občina Mislinja
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Št. 154-05-01/2000
Ob-31608
Občina Mislinja na podlagi 42. člena zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in
41/99), 133. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00), 11. člena odloka
o javni službi pomoč družini na domu v Občini Mislinja (Ur. l. RS, št. 34/00), 4. člena
pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 72/97) in 94.
člena statuta Občine Mislinja (Ur. l. RS, št.
8/00) objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
javne službe pomoč družini na domu
1. Koncedent: Občina Mislinja, Šolska
cesta 34, 2382 Mislinja.
2. Predmet razpisa – koncesije: opravljanje javne službe pomoč družini na domu
na območju Občine Mislinja v skladu z
odlokom o javni službi pomoč družini na
domu v Občini Mislinja (Ur. l. RS, št. 34/00)
– v nadaljevanju: odlok.
3. Obseg koncesije: izvajanje javne službe pomoč na domu na območju celotne
Občine Mislinja; v letu 2001 do največ 3900
ur; do leta 2005 se bo obseg povečeval
letno za največ 10%; razpisana koncesija
se podeli samo enemu koncesionarju.
4. Uporabniki koncesije: uporabniki koncesije so upravičenci, določeni v 8. in 9.
členu odloka.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija bo oddana predvidoma s 1. 1. 2001
in bo trajala pet let – do 31. 12. 2005.
6. Viri financiranja storitev: storitve plačujejo upravičenci in koncedent.
7. Način plačila koncesionarja za opravljanje storitev: storitve se obračunavajo in
plačujejo po dejansko opravljenih urah;
vrednost ure se izračuna v skladu z normativi, ki jih določa 13. člen odloka, in obsega
vse stroške, razen stroškov za investicijsko
vzdrževanje in investicije; plačilo izvršita
upravičenca in koncedent v razmerju, ki ga
določa pravilnik o olajšavah in oprostitvah
plačila storitev javne službe pomoč družini
na domu v Občini Mislinja (Ur. l. RS, št.
34/00), v petnajstih dneh po izstavljenem
obračunu in računu opravljenih storitev za
pretekli mesec.
8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji;
– da izpolnjuje pogoje po zakonu o socialnem varstvu za opravljanje dejavnosti pomoč
družini na domu, ki obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene
in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov;
– da zaposluje zadostno število strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter
zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja javne
službe pomoč družini na domu;
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitev socialne oskrbe;
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitev.
9. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
socialne oskrbe:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji;

Št. 1114-6/2000-15
Ob-31461
Na podlagi prvega odstavka 47. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97), 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 14/95, 70/97,
10/98, 74/98 ter 12. člena statuta Občine
Vojnik (Ur. l. RS, št. 82/98) objavlja Občina
Vojnik
javni razpis
za prodajo zemljišč na območju ZN
Frankolovo
1. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča, v skladu z ZN Frankolovo, št.
projekta 11/99-IUP, julij 1999, v skupni
velikosti 1835 m 2, na območju katastrske
Občine Verpete in katastrske Občine Loka.
2. Minimalni lokacijski standardi so na
razpolago na sedežu Občine Vojnik.
Veljavna prostorska zakonodaja dopušča
gradnjo dveh poslovno stanovanjskih objektov na predmetnih stavbnih zemljiščih, v
skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo (Ur. l. RS, št. 84/99).
Pripadajoče parcele k posameznim objektom je možno kupovati le v celoti. Parcelacija zemljišča je izdelana.
3. Cena stavbnega zemljišča iz 1. točke
je izračunana na dan 30. 9. 1999 in znaša za:
a) Poslovno-stanovanjski objekt št. 1
parc. št. 1150 k.o. Loka, v velikosti
716 m2 - 2,405.044 SIT;
b) Poslovno stanovanjski objekt št. 2
parc. št. 741/1 k.o. Verpete, v velikosti
1119 m2 - 5,927.343 SIT.
V ceni je zajeta odškodnina za nezazidano stavbno zemljišče. Cena se valorizira v
skladu z indeksom rasti industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije –
pomožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko, na dan sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
4. Stroške sklenitve kupoprodajne pogodbe, plačila davka na promet nepremičnin, vpisa v zemljišča v zemljiško knjigo,
pridobitve enotnega gradbenega dovoljenja,
plača kupec stavbnega zemljišča.
5. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 30 dni po podpisu pogodbe o oddaji predmetnega zemljišča.
6. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravnomočni odločitvi komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
7. Rok za začetek gradnje je v letu 2001,
rok za dokončanje del pa v letu 2002.
8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali oddajo v 30. dneh po objavi
razpisa na naslov Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik, z oznako “za javni razpis – ZN
Frankolovo“.
Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
5% od izračunane vrednosti investitorjeve
ponudbe iz 3. točke razpisa, ki mora biti
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nakazana na ŽR Občine Vojnik številka
50700-630-10126, sklic. št. 1114. Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh
po končanem razpisu, uspelemu pa poračunali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi
o oddaji. Če uspeli ponudnik ne sprejme
pogodbe, varščina zapade;
b) idejno-programsko zasnovo objekta;
c) potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpise iz sodnega registra za
pravne osebe. Ponudnik, ki uspe na javnem
razpisu, sklene z Občino Vojnik pogodbo o
oddaji zemljišča v 8 dneh po sprejetju sklepa komisije.
Prednost ima investitor:
– ki ponudi višjo ceno,
– ki se bo s svojo ponudbo najboljše
vklapljal v programsko zasnovo objektov,
– ki ponudi v odkup stanovanjske enote
v objektu pod zap. št. 1 in 2 po ceni
125.000 SIT/m2.
8. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo zemljišč pri Občini Vojnik v roku
10 dni po preteku razpisnega roka ter o
izboru obvestila vse ponudnike, ki se bodo
nanj prijavili.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Vojnik, tel.
063/42-55-928.
Občina Vojnik
Ob-31556
STOL, d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta
45, 1241 Kamnik, objavlja po sklepu nadzornega sveta
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stanovanj
I. Stanovanja:
– enosobno stanovanje z oznako
1230-1, na Jakopičevi 11, Kamnik, v izmeri
23,40 m2;
– trisobno
stanovanje
z
oznako
1379-30, na Jakopičevi 19, Kamnik, v izmeri 65,60 m2;
– dvosobno stanovanje z oznako
1376-20, na Jakopičevi 19, Kamnik, v izmeri 55,10 m2;
– enosobno stanovanje z oznako
1366-10, na Jakopičevi 19, Kamnik, v izmeri 37,90 m2;
– enosobno kletno stanovanje z oznako
2854-10, na Jakopičevi 20, Kamnik, v izmeri 31,20 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1338-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1339-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1343-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1344-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1352-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1353-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
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– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1354-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1358-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1359-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v izmeri 48 m2;
– trisobno
stanovanje
z
oznako
1246-30, na Jakopičevi 23, Kamnik, v iz2
meri 63,80 m ;
– enosobno stanovanje z oznako
1247-10, na Jakopičevi 23, Kamnik, v izmeri 32,50 m2;
– dvosobno stanovanje z oznako
1251-20, na Jakopičevi 23, Kamnik, v izmeri 52,80 m2;
– dvosobno stanovanje z oznako
1251-20, na Jakopičevi 23, Kamnik, v izmeri 52,80 m2;
– trisobno
stanovanje
z
oznako
1257-30, na Jakopičevi 24, Kamnik, v iz2
meri 63,80 m ;
– dvosobno stanovanje z oznako
1265-20, na Jakopičevi 24, Kamnik, v izmeri 54,70 m2;
– garsonjera z oznako 1276-1, na Jakopičevi 25, Kamnik, v izmeri 14,10 m2;
– garsonjera z oznako 1282-1, na Jakopičevi 25, Kamnik, v izmeri 21,10 m2;
– garsonjera z oznako 1285-1, na Jakopičevi 26, Kamnik, v izmeri 14,20 m2;
– garsonjera z oznako 1290-1, na Jakopičevi 26, Kamnik, v izmeri 21,20 m2;
– garsonjera z oznako 1289-1, na Jakopičevi 26, Kamnik, v izmeri 13,60 m2;
– enosobno stanovanje z oznako
1293-10, na Jakopičevi 26, Kamnik, v izmeri 32,50 m2;
– dvosobno stanovanje z oznako
1325-20, na Jakopičevi 27, Kamnik, v izmeri 52,80 m2;
– garsonjera z oznako 1328-1, na Jakopičevi 27, Kamnik, v izmeri 20,60 m2;
– enosobno stanovanje z oznako
1314-10, na Jakopičevi 28, Kamnik, v izmeri 32,40 m2;
– enoinpolsobno stanovanje z oznako
1991-10, na ulici Matije Blejca 14, Kamnik, v izmeri 40,30 m2;
– enosobno stanovanje, na Zikovi ulici
4, Kamnik, v izmeri 29 m2;
– dvosobno stanovanje z oznako 680-2,
na Steletovi 19, Kamnik, v izmeri 53,50 m2.
II. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
tujini. Ponudnik za nakup nepremičnin je
lahko le slovenski državljan ter pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Ponudba naj vsebuje predmet ponudbe in ceno.
3. Vsa stanovanja, ki so predmet razpisa, se prodajajo po sistemu videno-kupljeno in so zasedena z najemniki za nedoločen
čas. Če kupi stanovanje ponudnik, ki ni najemnik, sklene z najemnikom najemno pogodbo pod dosedanjimi pogoji.
4. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo
za resnost ponudbe na žiro račun družbe
STOL,
d.d.,
Kamnik,
št.
50140-601-32468, in sicer za garsonjero
150.000 SIT, eno in dvosobno stanovanje
300.000 SIT ter za trisobno stanovanje

500.000 SIT. Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino, drugim pa bo
vrnjena v osmih dneh po izboru.
5. Pisne ponudbe z dokazili iz 4. točke
je treba poslati s priporočeno pošiljko v 30
dneh po objavi na naslov družbe STOL, d.d.,
Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, pod oznako “Javni razpis za stanovanje.
Ne odpiraj”.
6. Pisne ponudbe bo pregledala komisija in ponudnike o izbiri obvestila v 15 dneh
po končanem zbiranju ponudb. Prednost
pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil
ugodnejše pogoje glede kupnine.
7. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh
po obvestilu, da je izbran, skleniti kupoprodajno pogodbo in plačati kupnino. Rok
plačila kupnine je 30 dni od podpisa pogodbe.
8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe ali
plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa
od nakupa, morebiti že sklenjena pogodba
se šteje za razdrto, plačano varščino pa kot
skesnino obdrži prodajalec.
9. Stroške sestave pogodbe, notarsko
overitev in vse stroške s prenosom lastništva, plača kupec.
10. Lastništvo nepremičnin, ki so predmet tega razpisa, preide na kupca po plačilu celotne kupnine.
11. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti kupoprodajne pogodbe
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa, z najboljšim ali katerimkoli kupcem.
12. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 83-10-960 ali 83-01-116, Matjaž Drčar.
STOL, d.d., Kamnik

Objave
delniških družb
Ob-31573
Nadzorni svet družbe PPC Gorenjski
sejem Kranj, d.d., je na svoji seji dne
28. 6. 2000 odpoklical dosedanjega direktorja družbe in imenoval novo upravo –
direktorja družbe, in sicer Boštjana Marovta, univ. dipl. ekon. Funkcijo direktorja
družbe začne Marovt opravljati z dnem
imenovanja.
PPC Gorenjski sejem Kranj, d.d.,
za nadzorni svet:
predsednica Nataša Mahne
Ob-31654
Skupščina delničarjev Mizarskega
podjetja Pohištvo, d.d., Celje, je na seji
dne 8. 6. 2000 sprejela sklep o prenehanju družbe, ureditvi delovnih razmerij in
začetku likvidacije družbe Mizarsko podjetje Pohištvo, d.d., Celje, Kersnikova
21, Celje.
Vse upnike družbe in delničarje družbe,
ki imajo delnice na prinosnika, pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju v roku 30 dni od dneva objave
tega sklepa.
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Za likvidacijskega upravitelja sta bila imenovana Jelka Vehovar in Hedžet Emil. Prijave pošljite na upravo Pohištva, d.d., v likvidaciji, Kersnikova 21, Celje, na ime enega
od upraviteljev.
Pohištvo, d.d., Celje
Vehovar Jelka, u.d.i.a.

Javne prodaje delnic
Ob-31504
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi
četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
ponudbo za prodajo delnic
Zavarovalnice Triglav, d.d.
1. Prodajalec: Križevske opekarne, d.o.o.,
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomerju.
Predmet prodaje: 6 delnic izdajatelja Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 830.000 SIT po delnici.
Plačilni pogoji: plačilo kupnine se opravi
z gotovinskim nakazilom na račun prodajalca v roku osem delovnih dni po sklenitvi
pogodbe.
2. Prodajalec: HTP Gorenjka Kranjska gora, d.d., Borovška 95, 4280 Kranjska Gora.
Predmet prodaje: 6 delnic izdajatelja –
Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 800.000 SIT po delnici.
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.
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Št.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-31653
Na podlagi 4. člena družbene pogodbe
in 454. člena zakona o gospodarskih družbah, obvešča Televizija Novo mesto,
d.o.o., Adamičeva 2, 8000 Novo mesto, ki
je v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Novem mestu vpisana v vložek št.
068/10033700, vse svoje eventualne upnike, da je skupščina družbe na 7. redni seji
dne 28. aprila 2000 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,
in sicer iz dosedanjih 56,885.169 SIT
na 29,014.720,69 SIT.
Pozivamo vse upnike, da se v roku 8 dni
po objavi zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Televizija Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto
Irena Vide, v. d. direktorja

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
V sklicu 7. seje skupščine delničarjev
družbe Kostak, d.d., Krško, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31010, se drugi odstavek 4. točke začne z: “Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:...” in se predpredzadnji odstavek na
začetku pravilno glasi: “Zaradi sestavitve
seznama udeležencev prosimo delničarje
oziroma...”.
Kostak, d.d., Krško
in
uredništvo
Preklic

Odkupi poslovnih deležev družb
Št. 1077/00
Ob-31651
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
zakona o prevzemih sporočamo, da je Branko Srebrnjak, EMŠO 2002955500652,
stanujoč Zagrebška cesta 98, 2250 Ptuj,
pridobil v lastništvo 14.753 delnic, kar predstavlja 7,82% osnovnega kapitala oziroma
kvalificiran delež Cestnega podjetja Ptuj,
d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.
CP Ptuj, d.d.,
uprava
Št. 2000/1512
Ob-31652
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97),
družba Radeče papir, d.d., Njivice 7, Radeče, objavlja, da je družba Poteza Naložbe,
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, pridobila štiri
kvalificirane deleže družbe Radeče papir, d.d.
Radeče papir d.d.
uprava

Ob-31663
Varnost Mengeš, družba za varovanje
premoženja, d.d., Mengeš, Pelechova 15,
Preserje pri Radomljah, 1235 Radomlje, na
podlagi določil zakona o gospodarskih družbah – 285. člena in statuta družbe preklicuje 6. zasedanje skupščine delniške družbe Varnost Mengeš, družba za varovanje
premoženja, d.d., Mengeš, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 30.
6. 2000, ki naj bi bila 27. julija 2000.
Varnost Mengeš, d.d., Radomlje
direktor Marjan Gorza
Varnost Mengeš, družba za varovanje
premoženja, d.d., Pelechova 15, Preserje
pri Radomljah, Radomlje, na podlagi določil
zakona o gospodarskih družbah in statuta
družbe sklicuje
6. zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Mengeš,
družba za varovanje premoženja, d.d.,
Mengeš,
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ki bo v četrtek, 24. avgusta 2000 ob 8.
uri, na sedežu družbe v Preserjah pri Radomljah, Pelechova 15, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Antona Videmška, za preštevalca glasov se izvoli: Ireno Bogataj in Marjana Dolinšek, za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal.
2. Potrditev revizorja za leto 1999 in imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 1999 se potrdi
Revizijsko družbo Podboršek, d.o.o., ki je
opravila revizijo za leto 1999. Ista revizijska
družba se imenuje za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2000.
3. Potrditev letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1999 s
pozitivnim mnenjem revizorja in nadzornega
sveta, vse v vsebini, kakor je to navedeno v
prilogi k temu sklepu.
4. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: izkazana izguba na dan
31. 12. 1999 v letnem poročilu se krije iz
postavke “v breme rezerv”.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji se skupščine udeležijo osebno ali pa za udeležbo na skupščini in glasovanje pooblastijo drugo osebo. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.
Besedilo letnega poročila z mnenjem revizorja in nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak dan v
delovnem času.
Varnost Mengeš, d.d., Radomlje
direktor Marjan Gorza
Preklic
Ob-31760
Pletilja, d.d., Litija, Ljubljanska c. 18,
preklicuje 5. sejo skupščine z dne 24. 7.
2000, katera je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.
Na podlagi 6. točke statuta družbe Pletilja, d.d., Litija, sklicujem
5. sejo skupščine,
ki bo v sredo, 9. 8. 2000 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Litiji, Ljubljanska c. 18.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev ter notarja v
vlogi zapisnikarja po predlogu uprave.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila poslovanja družbe v letu 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejme zaključni račun za leto 1999.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1999.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta dobiček iz leta 1999 v višini 8,813.000 SIT
ostane nerazporejen.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 9. 8. 2000 ob 13. uri, v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak dan od
11. do 13. ure.
Pletilja, d.d., Litija
uprava: Semec Silvo
Št. 10/2000
Ob-31505
Na podlagi določil 11.2. točke statuta
družbe Primorski skladi, d.d., Koper, je
uprava sklicala
8. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi,
d.d., Koper,
ki bo v sredo, 9. avgusta 2000, v veliki
sejni dvorani Banke Koper, d.d., Pristaniška ulica 14/VI, ob 13. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe se sprejme revidirano letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1999.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi soglasja nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o ugotovitvi in razporeditvi
dobička za leto 1999 in o razdelitvi nerazporejenega revaloriziranega dobička iz preteklih let.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizorja za leto
2000.
5. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo za vpogled v tajništvu družbe
vsak delovnik med 10. in 12. uro, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala dne 9. 8. 2000 ob 14. uri
in odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala. Prostori za skupščino
bodo odprti eno uro pred začetkom seje
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic, v korist katerih bodo na dan
skupščine vknjižene v delniški knjigi družbe
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oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Primorski skladi, d.d., Koper
Upravljanje z investicijskimi skladi
Dušan Jereb, predsednik uprave
Ob-31506
V skladu s 7.6. točko statuta delniške
družbe Avtoprevozništvo in servisi, uprava
družbe sklicuje
5. skupščino delničarjev
APS, d.d.,
ki bo dne 10. 8. 2000 ob 10. uri, na
sedežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov in notar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 1999.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se revidirano letno poročilo
o poslovanju za leto 1999.
5. Obravnava in odločanje o rezultatih
poslovanja za leto 1999.
Predlog sklepa uprave: nadzorni svet
predlaga, da se predlog uprave sprejme.
Izguba v višini 94,986.000 SIT se bo pokrila iz dobička v naslednjih petih letih.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovnega leta 2000 se imenuje revizijska družba Boniteta, d.o.o., Velenje.
7. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: razreši se predsednik nadzornega sveta
mag.Marjan Kolenc, ker mu je potekel mandat in se imenuje nov član nadzornega sveta Drago Dolenc. Na lastno željo se razreši
tudi član nadzornega sveta prof. Gojko Stanič in se imenuje nov član nadzornega sveta
Mitjan Bizjak.
Skupščina je tudi vzela na znanje, da članico nadzornega sveta Ireno Šramel do novih
volitev zamenjuje Pušnik Engelbert v nadzornem svetu, kot predstavnik sveta delavcev.
8. Vpis skrajšanega imena firme v sodni
register.
Predlog sklepa uprave: zaradi uvajanja
e-mail naslovov, se v sodni register družb
vpiše skrajšano ime za Avtoprevozništvo in
servisi, d.d., kar APS, d.d., Velenje.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
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
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja.

V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge informacije so delničarjem na vpogled na sedežu
podjetja, v tajništvu, vsak delovnik od 8. do
10. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
APS, d.d., Velenje
uprava
Jakob Holešek, inž. str.
Ob-31507
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 6.3. točko statuta HIT
hoteli, igralnice, turizem, d.d., Nova Gorica, s sedežem Delpinova 7a, Nova Gorica,
sklicuje uprava družbe
4. skupščino
HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d., Nova
Gorica,
ki bo v petek, 25. 8. 2000 s pričetkom
ob 11. uri, v konferenčni dvorani Perla, Nova Gorica, Kidričeva 7.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Srdana Tovornika. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 1999 z mnenjem
pooblaščenega revizorja.
3. Sprejem sklepa o uporabi in delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
ugotovljeni dobiček za leto 1999, po stanju
na dan 31. 12. 1999 v višini
828,713.255,26 SIT, nerazporejen.
Revaloriziran preneseni čisti dobiček iz
preteklih let v višini 105,223.372,02 SIT
se po stanju na dan 31. 12. 1999 uporabi
in deli na naslednji način:
– za dividende za prednostne delnice
22,60 SIT/delnico: 61,369.260,40 SIT,
– ostane nerazporejen: 43,854.111,62
SIT.
Dividende se izplačajo zakonitim imetnikom prednostnih delnic, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo pri Klirinško
depotni družbi Ljubljana, na dan seje skupščine družbe, v roku 30 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnih računovodskih

Št.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic na ime, ki so vpisani v delniško knjigo, vodeno v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, d.d., ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini
tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje 21. 7. 2000. V tem času
trgovanje in prenos delnic nista dovoljena.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.
Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 26. 7. 2000 ob 14. uri, v isti
dvorani. Skupščina delničarjev bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe, d.d., v Ljubljani, Stegne
21, od 11. do 12. ure.
PID Kmečka družba, d.d.
direktor
Matjaž Gantar, dipl. ekon.
predsednik nadzornega sveta
Martin Nose

rizacijo v skupni višini 815,008.635,57 SIT
se po stanju 31. 12. 1999 razporedi na
naslednji način:
– v rezerve v višini 20,000.000 SIT,
– za pokrivanje izgube poslovnega leta
1998 795,008.635,57 SIT, in sicer sorazmerno s pripadajočo revalorizacijo;
c) dobiček poslovnega leta 1999 v višini
588,683.864,28 SIT se ne razporedi.
4. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja Kmečke družbe, d.d., za poslovno leto
2000 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic na ime, ki so vpisani v delniško knjigo, vodeno v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, d.d., ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini
tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje 24. 7. 2000. V tem času
trgovanje in prenos delnic nista dovoljena.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.
Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 27. 7. 2000 ob 14. uri, v isti
dvorani. Skupščina delničarjev bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe, d.d., v Ljubljani, Stegne
21, od 11. do 12. ure.
PID Kmečka družba, d.d.
direktor
Matjaž Gantar, dipl. ekon.
predsednik nadzornega sveta
Milan Kneževič, dipl. ekon., dipl. inž.
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izkazov družbe HIT, d.d., Nova Gorica, za
poslovno leto 2000 imenuje Revizijsko družbo Deloitte &Touche, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so tri dni pred skupščino, tj.
na dan 22. 8. 2000 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana,
pravico do glasovanja na skupščini pa imajo
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z
glasovalno pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini delničarjev se pošlje upravi družbe najkasneje en dan pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvami je delničarjem dostopno na sedežu
družbe v Prokuri vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet
bosta v 12 dneh po objavi sklica skupščine
obvestila delničarje o nasprotnih predlogih
in zavzetih stališčih s priporočenim pismom
in objavo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne ob 12. uri, v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino glasov zastopanega kapitala.
HIT, d.d., Nova Gorica
predsednik uprave:
Branko Tomažič
Ob-31560
V skladu s členom 10.3. statuta PID
Kmečka družba, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., Ljubljana, sklicujeta direktor in
nadzorni svet PID Kmečka družba, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Ljubljana
6. redno letno skupščino
PID Kmečka družba, d.d.,
ki bo v sredo, 26. 7. 2000 ob 13. uri, v
predavalnici družbe Iskra sistemi, d.d., Ljubljana, Stegne 21 (pritličje), Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje
predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Martina Noseta, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Natašo Valant.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
za poslovno leto 1999 s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 1999.
3. Ugotovitev izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v znesku 490,131.271,10 SIT se ne pokriva.
4. Imenovanje finančnega revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja PID Kmečke družbe, d.d., za poslovno
leto 2000 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

Ob-31561
V skladu s členom 9.3. statuta Kmečke
družbe za upravljanje investicijskih skladov,
d.d., Ljubljana, sklicujeta uprava in nadzorni
svet Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Ljubljana
6. redno letno skupščino
Kmečke družbe, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. 7. 2000 ob 13. uri, v
klubskih prostorih hotela Slon Ljubljana, Slovenska c. 34, Ljubljana.
Za sejo skupščine Kmečke družbe predlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Milana Kneževiča, dipl. ekon.
dipl. inž., za preštevalki glasov pa Karmen
Mavrič in Natašo Valant.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
za poslovno leto 1999 s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 1999.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
a) dobiček poslovnega leta 1994 s pripadajočo revalorizacijo v skupni višini
1,024.662,01 SIT se po stanju 31. 12.
1999 razporedi za pokrivanje izgube poslovnega leta 1998, in sicer sorazmerno s
pripadajočo revalorizacijo;
b) dobiček poslovnega obdobja od 1. 1.
1995 do 30. 6. 1995 s pripadajočo revalo-

Št. 011/2000
Ob-31570
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Tomšičeva
3, v skladu z 31. členom statuta družbe
sklicuje
redno skupščino RD, d.d.,
ki bo v petek, 18. 8. 2000, ob 13. uri, v
tretjem nadstropju na Železni cesti 14 v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o
prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.
2. Imenovanje predsedstva skupščine in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: v skladu z 38. členom
statuta predsedujočega skupščine določi
nadzorni svet.
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Sprejme se predlog nadzornega sveta o
imenovanju dveh preštevalcev glasov.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1999.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave sprejme poročilo o poslovanju družbe v letu 1999 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
4. Poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o delu nadzornega sveta.
5. Pokrivanje izgube iz 1999. leta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina sklep o pokrivanju izgube po sprejetem
zaključnem računu iz 1999. leta, in sicer s
sredstvi nerazdeljenega dobička preteklih
let, revalorizacije nerazdeljenega dobička
in revalorizacijskega popravka kapitala.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2000 na
predlog nadzornega sveta skupščina imenuje revizijsko družbo Constantia MT & C,
d.o.o.
7. Spremembe sestave nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje spremembo v sestavi članov nadzornega sveta imenovanih s strani zaposlenih
družbe.
8. Določitev višine sredstev za delo nadzornega sveta družbe v letu 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina določi sejnino za seje nadzornega sveta v letu 2000 na ravni (neto) 45.000
SIT za člana in 62.000 za predsednika.
V skladu z določili 68. člena ZNVP in 36.
člena statuta družbe se skupščine lahko
udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s priporočeno pošto), tako da bo na naslov RD,
d.d., prispela najpozneje do 15. 8. 2000.
Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo KDD o vknjižbi delnic po stanju na dan 10. 8. 2000,
– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri KDD, potrdilo KDD o številu delnic RD, d.d., na depoju borznoposredniške hiše po stanju na
dan 10. 8. 2000 in potrdilo oziroma izjavo
borznoposredniške družbe, da je določena oseba lastnik določenega števila delnic
RD, d.d., ki so sicer na njenem depoju pri
KDD.
Ob priglasitvi na skupščino se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom. Kolikor gre za zastopanje drugih delničarjev ali pravnih oseb pa s
pooblastilom za zastopanje.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled delničarjem ali njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo s potrdilom KDD in z
osebnim dokumentom, vsak delovnik od 3.
8. 2000 dalje, med 12. in 14. uro, in sicer
na naslovu Ljubljana, Železna cesta 14, VI.
nadstropje.
Zaradi nemotenega registriranja udeležencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred začetkom njenega dela.
Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno v
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skladu z določili 42. člena statuta RD, d.d.,
in sicer 23. 8. 2000 ob 13. uri na isti lokaciji.
Razvojna družba, d.d.,
direktor: mag. Mitre Koliševski
Ob-31759
Na podlagi 73. člena statuta Kovinoplastike Lož, družbe pooblaščenke, d.d., uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino
Kovinoplastike Lož, družbe
pooblaščenke, d.d.,
ki bo dne 10. 8. 2000 ob 17. uri, v sejni
sobi nabavnega sektorja Kovinoplastike Lož,
d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Marka Žnidaršiča. Za preštevalce glasov se
izvoli Ksenijo Truden, Metko Turk in Moniko
Debeljak.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 1999 na predlog uprave ter
se seznani s poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 1999.
3. Delitev dobička za leto 1999.
Predlogi sklepov:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta ostane dobiček v višini
2,767.000 SIT iz poslovanja v letu 1999
nerazdeljen.
b) Dobiček iz naslova delnic Kovinoplastike Lož, d.d. (dividenda) za leto 1999 v
višini 25,491.600 SIT se razdeli za dividende delničarjem. Dividenda v višini 60 SIT
bruto na delnico bo izplačana delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan sklica
skupščine. Dividenda bo izplačana najkasneje 30 dni po skupščini.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 1999 revizijsko hišo KMPG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema sklep, da se skladno s 27. členom statuta
oblikuje sklad lastnih delnic največ do višine 10% od osnovnega kapitala.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386
Stari trg pri Ložu, pri Branku Troha, predsedniku uprave Kovinoplastike Lož, družbe pooblaščenke, vsak dan od 11. do 12. ure,
od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini

imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 10 dni pred zasedanjem skupščine in ki
bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
dnem sklica skupščine.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno
po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 10. 8. 2000 ob 18. uri, v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož,
družba pooblaščenka, d.d.
predsednik uprave: Branko Troha
Ob-31791
Uprava družbe VIPAP VIDEM KRŠKO,
D.D., sklicuje
skupščino družbe,
ki bo v Krškem na sedežu družbe dne
10. 8. 2000 ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
2. Spremembe člena 12/6 in 12/8 statuta družbe. Besedilo predlaganih sprememb je dostopno na sedežu družbe.
a) Predlog sklepa: črta se določilo
12. člena šestega odstavka in se nadomesti z določilom:
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji, kateri imajo delnice z nominalno
vrednostjo, ki predstavlja skupaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če skupščina ni
sklepčna v eni uri od začetka skupščine, se
nadomestna skupščina skliče v 24 urah od
trenutka, ko bi morala zasedati skupščina
na kateri ni bila dosežena sklepčnost. Nadomestna skupščina je sklepčna ne glede
na prvi stavek tega odstavka.
b) Predlog sklepa: spremeni se osmi odstavek 12. člena, ki spremenjen določa:
Za vse odločitve skupščine se zahteva
soglasje delničarjev, ki skupaj predstavljajo
85,01% osnovnega kapitala družbe.
Prečiščeno besedilo statuta se uskladi s
sprejetimi sklepi.
2. Sprejem sklepa o potrditi ukrepov po
ZFPPod.
Predlog sklepa: skladno z ZFPPod in
sklepom sprejetim na nadzornem svetu z
dne 16. 3. 1998, skupščina potrjuje ukrepe uprave družbe, ki jih je uprava predlagala zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti podjetja, skladno z zakonom o finančnem
poslovanju podjetij.
VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d.
predsednik uprave družbe:
Oldřich Kettner, dipl. ek.
Ob-31559
Uprava družbe Oljarica, Tovarna olja
Kranj, d.d., Britof 27, 4000 Kranj, v zvezi s
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Navedeno pismo o nameri (priloga obrazložitve) se nahaja v kompletnem gradivu za
1. skupščino delničarjev, ki je na vpogled
delničarjem v tajništvu podjetja vsak delovni
dan od 10. do 12. uri pre Majdi Volaj.
Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
Ljubljana
začasna uprava
direktor Alojz Kramljak, univ. dipl. prav.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga proizvodnje in prodaje (maloprodaja ter
veleprodaja) izdelkov iz gume, izdelkov za
zaščito ter izdelkov iz plastike, 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
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5. sejo skupščine družbe, ki bo dne 27. 7,
objavlja
nasprotni predlog
k 3. točki dnevnega reda skupščine, ki
ga je podala PID Kmečka družba, d.d.,
Ljubljana, in sicer:
Nasprotni predlog k točki B):
V točki B) se črta druga alinea glede
udeležbe pri dobičkih članov nadzornega
sveta ter uprave tako, da se točka B) glasi:
“Revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček
iz preteklih let v znesku 87,862.491,68 SIT
se revalorizira do 30. 6. 2000 in se ga del
razporedi na naslednji način:
– dividende v znesku 400 SIT (bruto) na
delnico, kar pri 69.816 delnicah, ki so upravičene do izplačila dividende, predstavlja
27,926.400 SIT. Do izplačila dividende je
upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih v delniški knjigi pri Klirinško-depotni družbi na dan sklica skupščine. Dividende bodo izplačane do 31. 8. 2000;
– preostali del ostane nerazporejen.”
Oljarica Kranj, d.d.,
direktor: Božo Dolenc

Razširitev dnevnega reda
Ob-31823
V skladu z 284. in 286.–288. členi zakona o gospodarskih družbah, začasna
uprava družbe Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stolpniška 10, objavlja na predlog delničarja Republike Slovenije, razširitev dnevnega reda 1. skupščine
delničarjev družbe, sklicane za dne 27. 7.
2000 v sejni sobi IMOS, d.d., Dunajska c.
58, Ljubljana, v 9. nadstropju, s pričetkom
ob 13. uri, z naslednjo novo dodatno točko
dnevnega reda:
11. Povečanje osnovnega kapitala družbe Cestno podjetje Ljubljana, d.d., s stvarnim vložkom Republike Slovenije, ki je
sredstva pridobila na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Predlog sklepa: Republika Slovenija vloži v družbo Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
kot stvarni vložek Republike Slovenije,
sredstva, ki jih je pridobila na podlagi 76.
člena zakona o gospodarskih javnih službah po ocenjeni vrednosti na dan 1. 1.
1993 v višini 87,189.484 SIT, po ceni
1.280 SIT/delnico (pariteta je enaka ceni
na dan 1. 1. 1993 vlagateljem s certifikatnimi sredstvi). Družba izda Republiki Sloveniji
za vložen stvarni delež 68.116 navadnih
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT z oznako G. Delnice imajo po dokapitalizaciji
enake značilnosti kot delnice, ki jih je Republika Slovenija že prejela v postopku lastninskega preoblikovanja.
Obrazložitev: zahteva delničarja Republike Slovenije temelji na določilih pisma o
nameri, podpisanega med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet in zveze (15.
12. 1998) in Cestnim podjetjem Ljubljano
(10. 9. 1998). Pismo o nameri je sestavni
del obrazložitve (priloga).
Stališče začasne uprave: začasna uprava Cestnega podjetja Ljubljana, d.d., se s
predlaganim predlogom v celoti strinja.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Ob-31501
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 6. 6. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
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 SKB Investicijsko podjetje
d.o.o., Slovenska c. 56/II, Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.
Koncentracija se bo opravila z nakupom
100% poslovnega deleža podjetja SKB Investicijsko podjetje d.o.o. s strani podjetja
Sava d.d.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov
o strukturi in delovanju upoštevnega trga nepremičninskega poslovanja (gradnja poslovnih, trgovskih ter stanovanjskih objektov za
trg ter dajanje teh objektov v najem ali prodaja) ter proizvodnje in prodaje (maloprodaja in
veleprodaja) gumenih izdelkov in izdelkov kemične industrije (barve, laki, premazi, kemikalije, lepila) ter trgovine na debelo in drobno
v drugih specializiranih trgovinah, 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
Ob-31502
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 2. 6. 2000 izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
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 Guma d.d., družba za proizvodnjo, kooperacijo, zastopanje ter notranjo in zunanjo trgovino, Brezje pri Grosupljem 1c, Grosuplje, skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo opravila z nakupom
večinskega deleža delnic podjetja Guma
d.d. s strani podjetja Sava d.d.

Razne objave
Št. 363-36/97 361-09/97
Ob-31557
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni
samoupravi, uredbe o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije ter 8. člena pravilnika
o pogojih in postopku prodaje stavb in posameznih delov stavb v lasti Občine Tolmin
(Uradno glasilo, št. 8/98) razpisujemo na
podlagi sklepov Občinskega sveta občine
Tolmin z dne 13. 5. 1999 in 18. 4. 2000
javno dražbo
Predmet prodaje je:
1. zasedena večnamenska pritlična montažna poslovna stavba brez podkletitve, ki
stoji na zazidanem stavbnem zemljišču parc.
št. 1350 stavbišče 183 m2 k.o. Kamno in
nezazidano stavbno zemljišče, parc. št.
38/3 dvorišče 327 m2 k.o. Kamno, v katerem so naslednji prostori: bife 65,24 m2,
moški WC 3,34 m2, WC za osebje 3,39 m2,
WC za osebje 3,26 m2, priročno skladišče
bifeja 5,26 m2, trgovina 29,91 m2, priročno
skladišče trgovine 19,55 m2, skladišče trgovine 21,95 m2 in vetrolov 1,72 m2.
2. zasedeno stanovanje št. 6 v drugem
nadstropju večstanovanjske hiše v Tolminu, Bazoviška ulica 12, ki ima sanitarije
izven bivalnih prostorov in ki ga sestavljajo
naslednji prostori: soba v izmeri 19,43 m2,
kuhinja v izmeri 13,32 m2, kopalnica v izmeri 2,52 m2 in klet v izmeri 1,77 m2,
skupaj torej 37,07 m2, stavba stoji na parceli št. 835/1 k.o. Tolmin, skupaj s sorazmernim delom zemljišča.
3. prazno stanovanje v prvem nadstropju objekta v Tolminu, Gregorčičeva 2, z
neto površino 39,02 m2 in ga sestavljajo
naslednji prostori: spalnica 9,74 m2, kuhinja 14,33 m2, shramba 1,48 m2, kopalnica
3,49 m2, predsoba 2,83 m2 in loža
7,15 m2, skupaj torej 39,02 m2.
Dražbeni pogoji
Posebni pogoji:
k 1. točki:
a) Izklicna cena poslovne stavbe s stavbiščem in nezazidanim stavbnim zemljiščem je 9,224.000 SIT.
b) Varščina znaša 922.400 SIT.
c) Čas in kraj dražbe: v torek dne 25. 7.
2000 ob 8. uri v prostorih uprave Občine
Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih borcev št. 2,
pravna pisarna.
č) Poslovno stavbo ima v najemu Smrekar Anica iz Kamna 53, Kobarid, nezazida-
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no stavbno zemljišče v naravi predstavlja
dvorišče te poslovne stavbe.
k 2. točki:
a) Izklicna cena stanovanja je 1,299.316
SIT.
b) Varščina znaša 129.931,60 SIT.
c) Čas in kraj dražbe: v torek dne 25. 7.
2000 ob 9. uri v prostorih uprave Občine
Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih borcev 2,
pravna pisarna.
č) V navedenem stanovanju prebiva mati
z otrokom, vendar brez pravnega naslova.
Stanovanje ima ločene sanitarije od bivalnih
prostorov.
k 3. točki:
a) Izklicna cena stanovanja je 4,015.801
SIT.
b) Varščina znaša 401.580,10 SIT.
c) Čas in kraj dražbe: v torek dne 25. 7.
2000 ob 10. uri v prostorih uprave Občine
Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih borcev 2,
pravna pisarna.
č) Stanovanje nima drvarnice.
Splošni pogoji:
a) Način dražbe: ustna, javna dražba.
b) V ceno nepremičnine niso vključeni davek na promet nepremičnin, stroški vknjižbe
lastninske pravice in drugi stroški, ki jih mora
kupec poravnati ob sklenitvi pogodbe.
c) Na javni dražbi lahko podajajo ponudbe samo interesenti, ki najkasneje tretji dan
pred pričetkom javne dražbe plačajo varščino, navedeno v tem razpisu, na žiro račun
št. 52030-630-7108 Proračun Občine Tolmin.
č) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, se izkažejo z ustreznim
izpiskom iz sodnega registra, iz katerega je
razvidno, da imajo sedež in firmo v Republiki Sloveniji ter potrdilom o plačilu varščine,
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu Republike Slovenije ter potrdilom o plačilu varščine,
– fizične in pravne osebe, ki predložijo
dokazilo o plačilu davkov in prispevkom ter
zapadlih obveznosti do upnikov,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
– interesentov so dolžni pred pričetkom javne dražbe predložiti veljavno pooblastilo za
zastopanje.
d) Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev pod c) in č) točko tega
razpisa, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
e) Nakup nepremičnine se opravi po sistemu “videno-kupljeno”, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino.
f) Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
g) Prodajno pogodbo mora uspeli dražitelj podpisati v 15 dneh po končani javni
dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne podpiše v 15-dnevnem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar se položena varščina ne vrne.
h) Uspeli dražitelj mora celo kupnino plačati najpozneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe.
i) Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v posest takoj po plačilu celotne kupnine, vknjižba lastninske pravice v zemljiško
knjigo na ime kupca pa bo izvršena po ureditvi etažne lastnine.
j) Neuspešnim ponudnikom bo vplačana
varščina vrnjena brez obresti v roku 3 dni
po končani javni dražbi.
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k) Kdor sodeluje na javni dražbi kot interesent oziroma dražitelj, lahko vloži ugovor
proti postopku javne dražbe, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
l) Vsi dodatni podrobnejši pogoji in informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev 1b, tel. 065/81-001. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
St 61/90
Ob-31647
ITAS – Industrija transportnih sredstev in
opreme, p.o., Kočevje – v stečaju, Reška
cesta 13, 1330 Kočevje, objavlja
informativno
zbiranje pisnih ponudb
za nakup terjatev stečajnega dolžnika do
njegovih dolžnikov:
1. družbe Energoinvest, Tvornica vagona, mašina i kontejnera, d.d., Sarajevo, v
neto znesku 963.000 DEM v tolarski protivrednosti s pripadki po tožbi na Okrožnem
sodišču v Ljubljani, vloženi dne 10. 1. 2000
(X1 Pg 2/00-2) in
2. odstavljenega stečajnega upravitelja
J. Babška, v neto znesku 41,983.602,44
SIT s pripadki po odškodninski tožbi na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, vloženi dne
6. 6. 2000.
Rok za zbiranje ponudb je 14 dni od
objave tega oglasa. Pisne ponudbe pošljite
v zaprtih ovojnicah na naslov: ITAS – Industrija transportnih sredstev in opreme, p.o.,
Kočevje – v stečaju, Reška cesta 13, 1330
Kočevje, z oznako “Informativno zbiranje pisnih ponudb”.
Dodatne informacije o terjatvah, ki sta
predmet tega oglasa, je mogoče pridobiti
vsak delovnik v mesecu juliju 2000, med 9.
in 14. uro in na tel. 061/852-536.
Zbiranje pisnih ponudb je zgolj informativne narave, ki bo stečajnemu upravitelju
služilo za pripravo razpisa javne dražbe, ki
bo opravljena predvidoma v mesecu septembru 2000.
ITAS – Industrija transportnih
sredstev in opreme, p.o.,
Kočevje – v stečaju, Kočevje

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
CESTE-KANALIZACIJA CELJE d.d., Lava 9,
Celje, štampiljko z napisom Ceste - kanalizacija
Celje d.d. Celje, Lava 9, z zaporedno št. 3, ob
strani kvadrat s krogom, v notranjosti trikotnik,
spodaj pa CE-KA CELJE. gnf-29170

Priglasitveni list
Bakarič Miha, Cesta na Poljane 7/a, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 72/94, izdan dne 7. 2. 1994. gnf-29416

Boromisa Đorđe, Trg 65, Prevalje, priglasitveni list, opravilna št. 45-338/94. gnb-29570
Grahovac Ostoja, Goriška 13, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-2740/94, izdan dne 28. 12. 1994. gnx-29448
Jerovšek Alojzij, Nasovče 27/a, Komenda,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 040694/0184/00-25/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnu-29126
Kerbler Davorin, Partizanska 6, Ravne na
Koroškem,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 45-650/95, izdan dne 1. 9. 1995.
gng-29315
Kremesec Jože, Rosalnice 71, Metlika,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 011467/0351/00-44/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnx-29223
Medle Alojzij s.p., Šentjernejska cesta 13,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/0179-94. gnb-29470
Rutar Boris, Pristaniška 29/a, Koper - Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016376/0161/00-27/95, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-29446
Strojni ometi Adorni, Korunič Adorni, Žiberci 26, Apače, priglasitveni list, opravilna
št. 08-0639/97. gng-29215
Šenk Drago s.p., Mlinska 30, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3876/98, izdan dne 2. 10. 1998. gnh-29314
Zuhrić Nusret, Jakčeva 19, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038/1465-95,
matična št. obrata 5569994. gnk-29486
Živanovič Rado, Čardak 7, Črnomelj, priglasitveni list, opravilna št. 05-0128/94, izdan
dne 1. 6. 1994. gne-29217

Potne listine
Antić Milovan, Polje, Cesta VI/24, Ljubljana, potni list, št. BA 884475, izdala UE Ljubljana. gni-29542
Avsec Mihael, Preglov trg 11, Ljubljana, potni list, št. BA 813794, izdala UE Ljubljana.
gnz-29646
Baš Irena, Bukovica 1, Šmartno pri Litiji,
potni list, št. BA 717121, izdala UE Litija.
gnd-29318
Baš Simona, Bukovica 1, Šmartno pri Litiji,
potni list, št. BA 717122, izdala UE Litija.
gnc-29319
Baša Matej, Prvačina 15, Dornberk, potni
list, št. BA 846485, izdala UE Nova Gorica.
gnz-29496
Begić Esad, Knafljev trg 45, Ribnica, potni
list, št. BA 298368, izdala UE Ribnica.
gnc-29544
Bensa Boris, Gonjače 1/m, Kojsko, potni
list, št. BA 487845, izdala UE Nova Gorica.
gnu-29626
Bensa Ivan, Gregorčičeva 13/a, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 113114,
izdala UE Nova Gorica. gni-29313
Berdajs Eva, Glonarjeva 10, Ljubljana, potni list, št. BA 860951, izdala UE Ljubljana.
gnr-29304
Bistrovič Dejan, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 738630, izdala UE Ljubljana.
gnk-29411
Bistrovič Dragutin, Rusjanov trg 9, Ljubljana, potni list, št. AA 870769, izdala UE Ljubljana. gnj-29412
Bistrovič Marko, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 738629, izdala UE Ljubljana.
gnl-29410
Bistrovič Milka, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 980170, izdala UE Ljubljana.
gnm-29409
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Guček Milan, Lažiše 17, Dobje pri Planini,
potni list, št. BA 725269, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnc-29194
Ham Boštjan, Ob Ljubljanici 28, Ljubljana,
potni list, št. AA 170450, izdala UE Ljubljana.
gne-29467
Hlupič Dušan, Ločica 54/a, Polzela, potni
list, št. BA 538088, izdala UE Žalec.
gny-29397
Horvat Tomaž, Dobrovnik 23/a, Dobrovnik
- Dobronak, potni list, št. BA 235766, izdala
UE Lendava. gnm-29634
Hrenko Anton, Preška cesta 34, Ljubljana,
potni list, št. AA 681843, izdala UE Ljubljana.
gny-29722
Jerant Blaž, Cesta na Urh 37/a, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. BA 498360, izdala
UE Ljubljana. gno-29707
Jerant Mateja, Cesta na Urh 37/a, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. BA 498173, izdala
UE Ljubljana. gnm-29709
Jerant Stanislav, Cesta na Urh 37/a, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. AA 601398, izdala UE Ljubljana. gnn-29708
Jerič Maja, Kajuhova ulica 3, Slovenske Konjice, potni list, št. BA 829072, izdala UE Slovenske Konjice. gnl-29510
Jesenovec Robert, Dragomer, Kotna pot 3,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
195897, izdala UE Vrhnika. gnl-29235
Kastelic Nina, Bavdkova ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 989311, izdala UE Ljubljana.
gnh-29414
Kern Ivan, Lahovče 66, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. BA 868246, izdala UE
Kranj. gnp-29656
Kidrič Aleksander, Mestinje 85, Podplat,
potni list, št. BA 236829, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnm-29359
Klabjan Matej, Bevkova 35, Ankaran - Ankarano, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 59/2000. gnb-29445
Kličič Nermina, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 853471, izdala UE Ljubljana.
gny-29372
Klukovič Gašper, Hrušica 95, Hrušica, potni list, št. BA 679188, izdala UE Jesenice.
gnf-29391
Knez Ernesto, Žaucerjeva ulica 12, Ljubljana, potni list, št. AA 682457, izdala UE Ljubljana. gnw-29603
Konc Janez, Gregorčičeva 41, Bled, potni
list, št. BA 65748, izdala UE Radovljica.
gno-29407
Kovačić Robert, Pod gonjami 98, Prevalje,
potni list, št. BA 277319, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnl-29260
Kralj Igor, Breza b.b., Kolašin, potni list, št.
BA 867743, izdala UE Trebnje. gnl-29185
Krašovec Tomi, Belokranjska ulica 1, Ljubljana, potni list, št. BA 949118, izdala UE Ljubljana. gnt-29652
Krč Zdravko, Tupaliče 2, Preddvor, potni
list, št. AA 69615, izdala UE Kranj. gnr-29254
Kropivšek Davorin, Vinarska 59, Maribor,
potni list, št. BA 572462, izdala UE Maribor.
gnl-29360
Kržišnik Turšič Lucija, Kumarjeva ulica 1,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA 227681,
izdala UE Koper. gnm-29184
Lamut Martin, Dolenjska cesta 120, Ljubljana, potni list, št. BA 681385, izdala UE Ljubljana, dne 7. 8. 1997. gnh-29614
Lapuh Vrhovec Marjan Andrej, Pod topoli
41, Ljubljana, potni list, št. AA 460211, izdala
UE Ljubljana. gnn-29283
Lazar Mavricijo, Praproče 25, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 947374, izdala UE
Koper. gnd-29293

Lazar Nadja, Cankarjeva 82, Nova Gorica,
potni list, št. BA 866511, izdala UE Nova Gorica. gnp-29256
Leban Polona, Črniče 71, Črniče, potni list,
št. BA 245789, izdala UE Ajdovščina.
gns-29503
Lenček Nataša, Prelog, Ulica Slavka Pengova 1, Domžale, potni list, št. AA 325489,
izdala UE Domžale. gnd-29718
Lončarič Matic, Brdo 2, Planina pri Sevnici,
potni list, št. BA 725925, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnj-29612
Luka Juri, Cankarjeva 10, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 578175, izdala UE Koper.
gnu-29401
Majdić Peter, Skopska 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 731871, izdala UE Ljubljana.
gns-29653
Makovec Nives, Ulica Gradnikove brigade
11, Nova Gorica, potni list, št. AA 400162,
izdala UE Nova Gorica. gno-29182
Makovec Roland, Ulica Gradnikove brigade
11, Nova Gorica, potni list, št. AA 400163,
izdala UE Nova Gorica. gnp-29181
Manfreda Jorma, Brunov drevored 39, Tolmin, potni list, št. BA 805053, izdala UE Tolmin. gnd-29493
Markelj Gašper, Polje, Cesta VI/18, Ljubljana, potni list, št. BA 814666, izdala UE Ljubljana. gng-29415
Merc Jožica, Velika Varnica 47, Zgornji Leskovec, potni list, št. BA 345423, izdala UE
Ptuj. gnj-29362
Merklin Dušan, Brdnikova 34, Ljubljana,
potni list, št. AA 058148, izdala UE Ljubljana.
gnr-29329
Mravinec Peter, Flandrova ulica 11, Ljubljana, potni list, št. BA 414873, izdala UE Ljubljana. gnb-29645
Mrovlje Lan, Podpeška cesta 66, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. BA 949305, izdala
UE Ljubljana. gnw-29499
Muri Andrej, Zgornje Jetersko 73, Zgornje
Jezersko, potni list, št. AA 626457, izdala UE
Kranj. gnf-29566
Novak Andreja, Kešetovo 11, Trbovlje, potni list, št. AA 992771, izdala UE Trbovlje.
gnp-29556
Pajk Urška, Malči Belič 71, Ljubljana, potni
list, št. AA 716138, izdala UE Ljubljana.
gnp-29331
Pavlič Frančiška, Proseniško 44, Šentjur,
potni list, št. AA 184821, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnj-29562
Pegam Miha, Zoisova ulica 36, Kranj, potni
list, št. AA 925662, izdala UE Kranj.
gnw-29378
Penko Martina, Petelinje 83, Pivka, potni
list, št. BA 778130, izdala UE Postojna.
gni-29563
Perić Vojina, Kidričeva cesta 45, Kranj, potni list, št. BA 859478, izdala UE Kranj.
gnd-29193
Periško Marija, Tovarniška 7, Izola - Isola,
potni list, št. BA 230861, izdala UE Izola.
gns-29628
Perme Bernard, Chengdujska ulica 28,
Ljubljana, potni list, št. BA 316862, izdala UE
Ljubljana. gnc-29294
Peternel Selima, Bezenškova 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 190340, izdala UE Ljubljana.
gng-29715
Pocajt Sabina, Trg Borisa Kidriča 5, Maribor, potni list, št. BA 848739, izdala UE Maribor. gng-29565
Pohlin Mojca, Prešernova 9, Radomlje, potni list, št. AA 280046, izdala UE Domžale.
gni-29388
Porenta Dagmar, Papirniški trg 11, Ljubljana, potni list, št. BA 658312, izdala UE Ljubljana. gni-29438
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Božič Ivan, Ograde 18, Logatec, potni list,
št. AA 238332, izdala UE Logatec. gny-29597
Božičević Nikola, Laze pri Borovnici 2, Borovnica, potni list, št. AA 562232, izdala UE
Vrhnika. gnw-29374
Bradač Lagoja Blanka, Reška ulica 17, Ljubljana, potni list, št. AA 764038, izdala UE Ljubljana. gnl-29485
Branc Angela, Planina pod Golico 2, Jesenice, potni list, št. AA 907881, izdala UE Jesenice. gnw-29274
Breznik Marta, Šaleška cesta 19, Velenje,
potni list, št. AA 899536, izdala UE Velenje.
gnx-29598
Brilly Andrej, Groharjeva ulica 11, Ljubljana, potni list, št. BA 679608, izdala UE Ljubljana. gng-29440
Brožič Angelko, Narin 47, Pivka, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 26/1999.
gnb-29670
Budiselić Rok, Polje, Cesta V/4, Ljubljana,
potni list, št. BA 497614, izdala UE Ljubljana.
gnl-29285
Bukovec Barbara, Begunje 138, Begunje
na Gorenjskem, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 59/2000. gnc-29444
Burnik Špela, Ob potoku 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 721162, izdala UE Ljubljana.
gny-29247
Cajhen Igor, Rašiška 11, Ljubljana, potni
list, št. AA 458843, izdala UE Ljubljana.
gni-29288
Cepec Luka, Ronkova 18, Slovenj Gradec,
potni list, št. BA 667769, izdala UE Slovenj
Gradec. gnr-29179
Cijan Valter, Gradnikove brigade 49, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
130716, izdala UE Nova Gorica. gnx-29402
Cimperšek Katja, Bičovje 1, Ljubljana, potni list, št. AA 539222, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnv-29600
Dembsky Nataša, Pokopališka 43, Ljubljana, potni list, št. AA 934529, izdala UE Ljubljana. gnq-29355
Dizdarević Elvis, Cesta na Pečovje 4, Štore, potni list, št. BA 962948, izdala UE Celje.
gnx-29473
Dolžan Marica, Log, Vrhovčeva 5, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA 070479, izdala
UE Vrhnika. gnf-29495
Drakslar Jernej, Drulovka 25/a, Kranj, potni list, št. BA 546851, izdala UE Kranj.
gny-29272
Drenik Jamnikar Marjeta, Malnarjeva ulica
35/a, Ljubljana, potni list, št. AA 309889, izdala UE Ljubljana. gnt-29202
Fahd Almir, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, potni list, št. BA 738482, izdala UE Ljubljana.
gnj-29241
Fakuč Andraž, Kromberk, Ulica Bratov Hvalič 90, Nova Gorica, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 31/2000. gny-29497
Fekonja Stanislav, Limbuška 71, Maribor,
potni list, št. AA 732669, izdala UE Maribor.
gng-29365
Ferrari Sergej, Laze 20/a, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
101542, izdala UE Nova Gorica. gnt-29627
Franjčič Saška, Selska ulica 2, Škofljica,
potni list, št. AA 829263, izdala UE Ljubljana.
gnp-29606
Golodnikova Galina, Gospodinjska cesta
27, Ljubljana, potni list, št. BA 800169, izdala
UE Ljubljana. gnv-29550
Gorjup Rok, Pod Jelšami 12, Ljubljana, potni list, št. BA 853738, izdala UE Ljubljana.
gnb-29395
Grah Robert, Vešenik 44/c, Slovenske Konjice, potni list, št. BA 953197, izdala UE Slovenske Konjice. gnn-29383
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Porenta Jure, Papirniški trg 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 658311, izdala UE Ljubljana.
gnh-29439
Praprotnik Milan, Gornji Rudnik I/15, Ljubljana, potni list, št. AA 75055, izdala UE Ljubljana. gnt-29527
Praprotnik Rok, Jurčkova cesta 138, Ljubljana, potni list, št. BA 707023, izdala UE Ljubljana. gnv-29525
Prodanovič Peter, Milčinskega ulica 14, Celje, potni list, št. BA 922892, izdala UE Celje.
gni-29363
Purgar Simona, Lesce, Na trati 4, Radovljica, potni list, št. BA 687129, izdala UE Radovljica. gnf-29491
Rajh Štefanija, Metni vrh 5, Sevnica, potni
list, št. AA 087698, izdala UE Sevnica.
gnv-29400
Rajtmajer Jan, Ob nadvozu 1, Slivnica, Orehova vas, potni list, št. BA 733926, izdala UE
Maribor. gnn-29162
Resnik Ani, Spodnje Loke 3, Lukovica, potni list, št. AA 365987, izdala UE Domžale.
gne-29642
Rus Danilo, Breg revolucije 1/a, Metlika,
potni list, št. BA 641422, izdala UE Metlika.
gnn-29183
Sabić Igor, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, potni list, št. BA 363077, izdala UE Kamnik. gnk-29211
Savski Patricija, Zgornje Poljčane, Rimska
23/a, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 534197,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnn-29633
Skutnik Irena, Dolga gora 25, Ponikva, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 37/2000. gnp-29631
Smodej Anton, Ponikva 10, Ponikva, potni
list, št. BA 828358, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-29629
Strmčnik Peter, Kotlje 70, Kotlje, potni list,
št. AA 351702, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-29494
Strokol Harry, Pod lipami 32, Celje, potni
list, št. AA 378774, izdala UE Celje. gny-29172
Šabotić Enver, Ul. Matije Blejca 16, Kamnik, potni list, št. BA 585639, izdala UE Kamnik. gnu-29651
Šajna Andraž, Šepulje 33, Dutovlje, potni
list, št. BA 880434, izdala UE Sežana.
gng-29390
Šajna Janko, Šepulje 33, Dutovlje, potni
list, št. AA 249724, izdala UE Sežana.
gnj-29387
Šajna Macarol Vera, Šepulje 33, Dutovlje,
potni list, št. AA 249725, izdala UE Sežana.
gnh-29389
Škrlj Irena, Celovška 125, Ljubljana, potni
list, št. AA 693599, izdala UE Ljubljana.
gnf-29266
Škvorc Sašo, Ljubljanska cesta 41, Kamnik, potni list, št. BA 627847, izdala UE Kamnik. gnq-29630
Šrimpf Metka, Razlagova 27, Maribor, potni list, št. BA 113173, izdala UE Maribor.
gne-29617
Tasić Magdalena, Kragujevac, Srbija, potni
list, št. AA 998909, izdala UE Cerknica.
gnc-29669
Težak Dean, Regentova 10, Maribor, potni
list, št. AA 968914, izdala UE Maribor.
gns-29203
Tominec Andrej, Študentovska 38, Idrija,
potni list, št. BA 670326, izdala UE Idrija.
gnb-29520
Vesič Dejan, Botričnica 5/a, Šentjur, potni
list, št. BA 932798, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-29263
Vinkovič Marjan, Cven 11/b, Ljutomer, potni list, št. AA 786696, izdala UE Ljutomer.
gnq-29580
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Vinkovič Suzana, Cven 11/b, Ljutomer, potni list, št. BA 4713, izdala UE Ljutomer.
gnr-29579
Vojinović Miloš, Pot na Fužine 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 153427, izdala UE Ljubljana.
gnn-29608
Zečević Zoran, Novakova 1, Ljubljana, potni list, št. AA 453573, izdala UE Ljubljana.
gne-29717
Zorn Ljubo, Obmejna cesta 56, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
128103, izdala UE Nova Gorica. gns-29403
Zupan Nataša, Krivec 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 498881, izdala UE Ljubljana.
gni-29713
Zupan Rok, Krivec 4, Ljubljana, potni list,
št. AA 716509, izdala UE Ljubljana.
gnh-29714
Zupanc Gordana, Jelovška 21, Bled, potni
list, št. AA 348521, izdala UE Radovljica.
gno-29232
Zupančič Bogdan, Kriva pot 25/a, Ljubljana, potni list, št. AA 80676, izdala UE Ljubljana. gnx-29723
Zupančič Danijel, Loke 28, Tabor, potni list,
št. BA 706082, izdala UE Žalec. gnr-29479
Žgajner Miran, Arclin 62, Škofja vas, potni
list, št. AA 277851, izdala UE Celje.
gne-29392
Živković Velimir, Kriška vas 171, Višnja Gora, potni list, št. BA 724341, izdala UE Grosuplje. gnz-29696
Žučko Josip, Breg pri Polzeli 61, Polzela,
potni list, št. AA 621508, izdala UE Žalec.
gnb-29420
Žučko Marjana, Breg pri Polzeli 61, Polzela, potni list, št. AA 864404, izdala UE Žalec.
gnz-29421

Osebne izkaznice
Anžič Marko, Veršičeva 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 208613. gno-29382
Bajt Tina, Za jelšo 38, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 217841. gnk-29286
Batič Manuela, Grajska cesta 6, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 204778. gne-29492
Belcl Avgust, Rogoza, Samova ulica 82,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 278784. gny-29476
Benček Boštjan, Bišče 35, Domžale, osebno izkaznico, št. 34635. gnz-29371
Benčina Marija, Kolarjeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 107268. gns-29353
Bergant Dušica Marija, Jana Husa 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 33921. gnd-29593
Berisha Gjeladin, Stara cesta 15, Hoče,
osebno izkaznico, št. 274997. gnc-29269
Bilandžija Vesna, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 31923.
gnw-29199
Bonin Edi, Markova 4, Koper - Capodistria,
osebno izkaznico, št. 303091. gnp-29406
Brancelj Alenka, Na Gaju 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 142548. gnn-29533
Bukovec Jelena, Stara gora 31, Mirna, osebno izkaznico, št. 127531. gnx-29177
Cimperman Lipoglavšek Marija Jana, Carja
Dušana 18/b, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 303752. gnz-29196
Čander Avrelija, Mladinska 27, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 43340.
gni-29613
Češko Nataša, Petelinkarjeva 1, Kisovec,
osebno izkaznico, št. 35320. gnp-29706
Črnjač Kristina, Poljanski nasip 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 217534. gnx-29498

Derganc Aleksandra, Teslova 2/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 174955. gnp-29281
Dremelj Matjaž, Javor 25, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 55549. gnv-29250
Emeršič Tanja, Kajuhova 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 14045. gnq-29405
Franza Sandra, Linhartova 12, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 184338. gns-29703
Gašpar Ante, Adamičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 142390. gnj-29437
Globočnik Anton, Poljska pot 3/a, Lesce,
osebno izkaznico, št. 35595. gnj-29637
Gogala Stanislava, Kolodvorska 9, Kranj,
osebno izkaznico, št. 87023. gne-29192
Gričar Andrea, Mikote 7, Raka, osebno izkaznico, št. 249081. gnz-29396
Hajnšek Blaž, Malči Beličeve 42, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 300189. gnq-29305
Hohnjec Bojana, Ruška 71, Maribor, osebno izkaznico, št. 244111. gnf-29616
Hokić Velida, Velike Lašče 91, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 183759. gnd-29418
Horvat Boris, Saveljska cesta 68, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 27391. gnx-29198
Jančec Ivan, Avgustinčičeva ulica 4, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.39/2000. gnx-29127
Jančič Marjan, Brilejeva 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 240788. gnl-29535
Jevšnik Silvo, Robindvor 121, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 248167. gnn-29258
Kadriu Ramiz, Prevoje pri Šentvidu 56, Lukovica, osebno izkaznico, št. 300668.
gnv-29129
Klinkon Andrijana, Brunov drevored 8, Tolmin, osebno izkaznico, št. 306514. gns-29178
Kodelič Dušan, Gorenji Maharovec 15,
Šentjernej, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.5/2000. gnk-29490
Kolar Darija, Koroškega bataljona 11, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.54/2000. gnv-29300
Košir Rok, Dovje 49, Mojstrana, osebno
izkaznico, št. 26090. gnz-29271
Kranjc Ernest, Dolane 21/c, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 156416. gnw-29624
Kraševec Marija, Križevska vas 3, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 244545.
gny-29697
Krevs Ivanka, Jakčeva 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 119652. gny-29622
Krištofelc Marija, Gregorčičeva 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 296352. gnc-29519
Leskovar Manuela, Brezje pri Ločah 4/a,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico,
št. 199164. gno-29561
Leskovšek Vincenc, Cesta padlih borcev 2,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 254345.
gnu-29526
Limoni Andreja, Količevo 61, Domžale, osebno izkaznico, št. 186933. gno-29282
Lončarić Josip, Andreaševa 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 319304. gnz-29621
Lotrič Mitja, Rudno 19, Železniki, osebno
izkaznico, št. 101057. gnj-29187
Lunar Srečko, Jezero 96/a, Preserje, osebno izkaznico, št. 146151. gnc-29169
Lužnik Patricija, Trbonje 23, Trbonje, osebno izkaznico, št. 44495. gnz-29471
Marič Renata, Jurka vas 36, Straža, osebno izkaznico, št. 245396. gnw-29524
Mastnak Maja, Podvin 223, Žalec, osebno
izkaznico, št. 176628. gnd-29618
Matičič Ana, Preradovičeva 44, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 31945. gng-29515
Mravlja Janez, Šutna 81, Žabnica, osebno
izkaznico, št. 172192. gnx-29623
Mustar Klemen, Rašica 38, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 17837. gnw-29699
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Batič Manuela, Grajska cesta 6, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnr-29458
Bedenik Božana, Ptujska gora 56, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27900, izdala UE Ptuj. gnt-29577
Bele Andreja, Kamniška cesta 48, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1445011,
reg. št. 22472, izdala UE Kamnik. gno-29307
Bergel Franc, Hrušica 150, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1176012, reg.
št. 8843, izdala UE Jesenice. gne-29346
Bešković Rasim, Ulica Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
288292, reg. št. 38499, izdala UE Kranj.
gnx-29298
Biček Ajda, Frankovo naselje 176, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26053, izdala UE Škofja Loka. gnc-29348
Bistrović Dragutin, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
543165, reg. št. 126138, izdala UE Ljubljana.
gnf-29716
Bizjan Jožefa, Polhov Gradec 86, Polhov
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 57/2000. gnf-29641
Bofulin Alan, Ulica Franca Kramarja 19,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnf-29466
Bole Matej, Ročinj 64, Ročinj, vozniško dovoljenje. gnt-29152
Bonin Edi, Markova 4, Koper - Capodistria,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 9072.
gnk-29311
Borovnik Nuška, VII. ulica - del 9, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 503856,
reg. št. 6311, izdala UE Domžale. gnb-29474
Božič Milojka, Beblerjeva 8, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 756913, reg.
št. 4996, izdala UE Idrija. gng-29165
Brancelj Alenka, Na Gaju 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1284932,
reg. št. 226193, izdala UE Ljubljana.
gns-29532
Briški Sebastijan, Ulica Janeza Puharja 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155287, reg. št. 48018, izdala UE Kranj.
gne-29517
Brunček Tatjana, Pesnica 45, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5449, izdala UE Pesnica. m-1029
Cimperšek Katja, Bičevje 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1104483,
reg. št. 20386, izdala UE Ljubljana.
gnu-29601
Černe Franc, Ježni vrh 4, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 859186,
izdala UE Litija. gnh-29214
Črešnar Bojan, Tomšičeva 2, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20029.
gnz-29321
Čretnik Damjan, Sele 1, Gorica pri Slivnici,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7855,
izdala UE Šentjur pri Celju. gne-29567
Čurin Martin, Vešičica 17, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5819, izdala UE
Ljutomer. gni-29463
Demšar Mihelec Milena, Cesta talcev 29,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
151477, reg. št. 10088, izdala UE Velenje.
gnl-29560
Dietner Dokl Elison, Liškova ulica 6, Černelavci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. 36230. gnt-29327
Doler Robert, Šalek 83, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 677365, reg.
št. 15283, izdala UE Velenje. gng-29615
Dolinar Mojca, Goričane 60, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 841645, reg.
št. 141966, izdala UE Ljubljana. gnn-29558

Drevenšek Davorin, Na Devcah 1, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1093275, reg. št. 110330. m-1031
Drolc Petra, Količevo 50, Domžale, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 57/2000. gng-29290
Emeršič Dušan, Hauptmaničeva 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17500, izdala UE Ptuj. gnx-29323
Erat Nataša, Brdinje 41/a, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16244, izdala UE Ravne na Koroškem. gne-29142
Erbežnik Miran, Dvorni trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 597053, reg.
št. 129414, izdala UE Ljubljana. gnw-29724
Erjavec Bojana, Slovenska cesta 31, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1090391, reg. št. 10905, izdala UE Idrija.
gny-29276
Fijavž Uroš, Bukovlje 15, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 10365.
gny-29322
Flegar Alojz, Lomaloše 44/b, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 1581, izdala UE Gornja Radgona. gnt-29602
Franza Sandra, Linhartova 12, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1329300,
reg. št. 34423, izdala UE Domžale. gnt-29702
Fužir Bernarda, Attemsov trg 8, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7532,
izdala UE Mozirje. gnf-29366
Gabor Jožef, Ravenska ulica 69, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7302,
izdala UE Lendava. gnr-29508
Gavrić Stipo, Trg zbora odposlancev 12-18,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8526, izdala UE Kočevje. gni-29413
German Zoran, Društvena ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811382, reg. št. 149066, izdala UE Ljubljana.
gnm-29238
Glušič Mitja, Cesta 24. junija 80, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 444324,
reg. št. 163805, izdala UE Ljubljana.
gnc-29719
Gnidica Jožica, Lončarjev dol 40, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 663682,
reg. št. 2010. gnh-29164
Golubović Radovan, Pot na Fužine 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970751, reg. št. 122329, izdala UE Ljubljana.
gnz-29546
Gorenc Anton, Jablan 26, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 19525,
izdala UE Novo mesto. gnb-29220
Grašič Franc, Jenkova ulica 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 419560,
reg. št. 15288, izdala UE Kranj. gnd-29543
Grlič Nevenka, Šaranovičeva 9, Celje, vozniško dovoljenje, reg. št. 40304. gnn-29358
Grošelj Jožef, Buč 19, Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 854, izdala
UE Kamnik. gnb-29245
Grubar Marjan, Polje, Cesta V/7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 240902,
reg. št. 125963, izdala UE Ljubljana.
gnp-29306
Grum Matej, Sp. Javorščica 60/a, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1393298, reg. št. 31898, izdala UE Domžale.
gnc-29369
Habat Tomo, Mengeška 39, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1408284, reg.
št. 14520, izdala UE Domžale. gnn-29483
Hafner Karl, Krivi vrh 13, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
365893, reg. št. 915. m-1042
Halozar Tilen Božo, Arnovo selo 62/a, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16301,
izdala UE Brežice. gnb-29195
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Najdenek Janko, Cesta XIV. divizije 35, Štore, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.10/2000. gnt-29552
Pagon Anton, Mladinska 4, Idrija, osebno
izkaznico, št. 308989. gnz-29171
Pajk Urška, Malči Belič 71, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 97995. gns-29332
Pavlović Velimir, Dolenjska cesta 259, Škofljica, osebno izkaznico, št. 266346. gnf-29541
Pihlar Matjaž, Močnikova ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 22358. gnc-29698
Pirnat Matjaž, Kamnica 61, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 181598. gnu-29326
Plavšić Desimir, Iga Grudna 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 128381. gnw-29174
Pohlin Mojca, Prešernova 9, Radomlje, osebno izkaznico, št. 205633. gnk-29386
Potokar Olga, Sončna pot 14, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 80215.
gnl-29610
Pucko Darja, Kocljeva 6, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 9707. gno-29257
Rac Mitja, Cesta na Bokalce 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 240011. gnd-29468
Rajković Milorad, Železnikova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 11135 - za tujca.
gnc-29419
Rajter Fredo, Markovo 4/b, Kamnik, osebno izkaznico, št. 194734. gnz-29721
Schmitzberger Boris, Koroška ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 260043.
gne-29296
Strnad Renato, Breg pri Polzeli 16, Polzela,
osebno izkaznico, št. 67670. gno-29507
Suljkanović Enes, Kersnikova 11, Velenje,
osebno izkaznico, št. 46906. gnj-29262
Supančič Milena, Topniška 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 60584. gno-29482
Škorić Hazim, Cerovica 10, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 80207. gnw-29424
Škrjanec Jovanović Mateja, Valjavčeva 12,
Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 224417.
gns-29553
Švarc Jožef, Mokronog 7, Mokronog, osebno izkaznico, št. 66811. gnm-29309
Trkov Petra, Frankovo naselje 162, Škofja
Loka, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.48/2000. gng-29590
Veršić Ivica, Ljubljanska 41, Kamnik, osebno izkaznico, št. 278977. gno-29632
Viktorija Poš, Cafova 2, Maribor, osebno
izkaznico, št. 77186. gnh-29264
Vitanovič Marija, Adamičeva 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 56930. gnc-29344
Zupančič Nataša, Rožna ulica 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 128972. gnx-29523

Vozniška dovoljenja
Alfirević Igor, Stantetova 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1150952,
reg. št. 111194, izdala UE Maribor. m-1046
Anderlič Anton, Ulica Milojke Štrukelj 16,
Solkan, vozniško dovoljenje. gny-29147
Angelov Goran, Cesta Maršala Tita 20, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. S 1175845, izdala UE Jesenice.
gnv-29354
Arkar Rajko, Trebča vas 6, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3068, izdala UE
Novo mesto. gnv-29225
Balažic Marija, Apače 140, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8038, izdala UE
Gornja Radgona. gnh-29464
Banovič Drago, Mlaka 1, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 4553, izdala UE Tržič. gnx-29648
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Hobel Matija, Ul. bratov Učakar 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434675, reg. št. 212495, izdala UE Ljubljana. gnj-29516
Hočevar Tomaž, Pod vrbami 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1366318,
reg. št. 234232, izdala UE Ljubljana. gnr-29704
Horvat Boris, Saveljska cesta 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1050089, reg. št. 193909, izdala UE Ljubljana. gny-29197
Horvat Ignac, Černelavci, Pušča 117, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 34003.
gnb-29145
Horvat Matija, Bakovci, Soboška ulica 46,
Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
št. 22953. gnv-29575
Horvat Stanislav, Stojnci 96, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12500, izdala
UE Ptuj. gnj-29462
Huzjan Jože, Begunjska ulica 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641879, reg.
št. 22722, izdala UE Kranj. gnu-29701
Jakša Zlatko, Vranoviči 5, Gradac, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10764, izdala
UE Črnomelj. gny-29347
Jakšič Marjan, Gornja Bistrica 34, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 8810, izdala UE Lendava. gnk-29261
Janičević Dragan, Delakova ulica 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134566, reg. št. 214593, izdala UE Ljubljana. gnl-29210
Jereb Matija, Prešernova cesta 46, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1273532,
reg. št. 31568, izdala UE Domžale. gnt-29302
Jesenovec Robert, Dragomer, Kotna pot 3,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9241, izdala UE Vrhnika.
gnk-29236
Jošar Matić Cvetka, Dalmatinova ulica 28,
Černelavci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 20321. gns-29328
Jošt Kuzman Slava, Rožna dolina, Cesta
V/20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480796, reg. št. 125327, izdala UE Ljubljana. gnn-29512
Kadriu Ramiz, Prevoje pri Šentvidu 56, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354137, reg. št. 34842, izdala UE Domžale.
gnw-29128
Kalin Darja, Ob potoku 20, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11997, izdala
UE Brežice. gnu-29576
Kamenšek Gregor, Ilirija 38, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40653. gnz-29146
Kerčmar Drago, Pušča 90, Černelavci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 38749.
gnm-29334
Keršič Robert, Koseskega 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1330523,
reg. št. 15801. m-1063
Klarič Marko, Ulica OF 9, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8937, izdala
UE Izola. gns-29153
Kljajič Filip, Veluščkova 6, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6895, izdala
UE Izola. gnu-29351
Knez Ernesto, Žaucerjeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
140474, reg. št. 5692, izdala UE Ljubljana.
gnr-29604
Koder Jože, Podbrdo 97, Podbrdo, vozniško dovoljenje, št. S 1032632, izdala UE Tolmin. gnv-29450
Kodrman Andrej, Praprošče 15, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1115308,
izdala UE Litija. gnx-29252
Kološa Geza, Brezovci 2, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 3340. gnc-29144
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Komic Peter, Vipolže 22, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje. gnk-29336
Korošec Marija, Lopata 22/f, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 833529, reg.
št. 13939, izdala UE Celje. gns-29278
Koršič Vanja, Ulica Božidarja Jakca 2, Lucija, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 9110, izdala UE Piran. gnp-29156
Kostanjšek Darko, Zg. Tinsko 45, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18843, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-29564
Kovačević Anita, Cankarjeva 2, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831287, reg.
št. 12018, izdala UE Ajdovščina. gnn-29337
Križan Peter, Lepi pot 14/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1351766,
reg. št. 232080, izdala UE Ljubljana.
gne-29442
Kučan Janko, Cankarjeva 37, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23851. gnf-29316
Kurnik Branko, Prežihova ulica 4, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGECH,
št. S 1275542, reg. št. 10969. m-1032
Lenček Igor, Zgornje Jarše, Gregčeva 15,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786246, reg. št. 28543, izdala UE Domžale.
gno-29607
Ličen Adrijan, Ulica Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnt-29452
Lihtenvalner Franc, Reboljeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1000890, reg. št. 78245, izdala UE Ljubljana.
gnh-29189
Logar Bine, Župančičeva 37, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1401826,
reg. št. 51328. gnq-29455
Lokar Matija, Cesta 13. julija 83, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1095996,
reg. št. 43571, izdala UE Ljubljana.
gnp-29531
Lorber Dejan, Vosek 16/a, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1290227,
reg. št. 99592, izdala UE Maribor. m-1048
Lotrič Mitja, Rudno 19, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24110, izdala UE
Škofja Loka. gni-29188
Lužnik Patricija, Trbonje 23, Trbonje, vozniško dovoljenje, reg. št. 6199. gny-29472
Maček Janez, Partizanska ulica 20, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 4011, izdala UE Logatec. gnd-29268
Majstorović Zoran, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252521, reg. št. 196117, izdala UE Ljubljana. gnh-29489
Malinegr Marija Karmela, Rojska 36, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702375, reg. št. 14814, izdala UE Domžale.
gns-29253
Mandić Goran, Drska 46, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26632, izdala
UE Novo mesto. gnw-29574
Marovt Oto, Škalce 116, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4438.
gny-29447
Marovt Tomaž, Kajuhova 6, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8049, izdala UE Slovenske Konjice.
gnw-29449
Mask Nevenka, Staničev trg 7/a, Koper Capodistria,
vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 22645, izdala UE Koper. gnt-29227
Mastnak Maja, Podvin 223, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1330253, izdala UE Žalec. gnc-29619
Mauricio Adam, Dalmatinova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
217896, reg. št. 105334, izdala UE Ljubljana.
gny-29547

Mavrič Anton, Zoletova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
390653, reg. št. 103091, izdala UE Ljubljana.
gnq-29380
Medja Rok, Ribčev Laz 14, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21687, izdala UE Radovljica. gnm-29509
Merhar Pavla Alenčica, Bratovševa ploščad
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482980, reg. št. 86067, izdala UE Ljubljana. gnh-29443
Merslavić Aleksander, Neubergerjeva ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 652320, reg. št. 189539, izdala UE Ljubljana. gnd-29243
Mlinarič Damjan, Tavčarjeva 7, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43291, izdala
UE Ptuj. gnr-29154
Močnik Borut, Zakriž 1/a, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758049, reg.
št. 8743, izdala UE Idrija. gnb-29270
Munda Natalija, Strnišče 27, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38894, izdala
UE Ptuj. gnb-29320
Muršak Boštjan, Ul. heroja Lacka 81, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGHE, št. S 1030289, reg. št. 7931.
m-1054
Mušič Blaž, Ulica pod gozdom 9, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 699102,
reg. št. 10967, izdala UE Domžale. gnl-29710
Naglič Darja, Pokopališka pot 1, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7023, izdala UE Logatec. gnj-29237
Nemček Peter, Mačkovci 16/b, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 785704,
reg. št. 24762, izdala UE Domžale. gnm-29284
Nemec Kristan, Presika 12, Ljutomer, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 14/2000. gnf-29216
Novarlič Mateja, Bobrova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213635, reg. št. 195168, izdala UE Ljubljana. gnq-29605
Ogrič Kristijana, Čekovnik 40, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 861990, reg.
št. 10472, izdala UE Idrija. gnv-29200
Osetič Aleksander, Prelska 49/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 403039,
izdala UE Žalec. gnk-29636
Ožbolt Ivan, Smelijevo naselje 13, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1134, izdala UE Cerknica. gng-29190
Pavlović Velimir, Dolenjska cesta 259, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1369070, reg. št. 92515, izdala UE Ljubljana.
gng-29540
Pecarski Branislav, Bevkova 7, Celje, vozniško dovoljenje, št. 13136. gnx-29273
Pejić Nedeljka, Tržaška cesta 316, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366213, reg. št. 234155, izdala UE Ljubljana. gnd-29368
Per Miljenka, Ulica 9. junija 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 264889,
reg. št. 20615, izdala UE Ljubljana.
gnw-29249
Perko Vida, Vita Kraigherja 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1330874,
reg. št. 107917. m-1060
Peskar Slavko, Črešnjice 18, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 31328.
gnk-29461
Petrič Marko, Maistrova 21, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24888,
izdala UE Novo mesto. gnr-29229
Pevec Nino, Ulica V. prekomorske brigade
3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 39544, izdala UE Ptuj. gny-29572
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Skaza Edvard, Lipa 1, Frankolovo, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 239.
gnu-29201
Slovnik Marija, Dragomelj 86, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700602, reg.
št. 21650, izdala UE Domžale. gnt-29427
Smiljan Srečko, Cesta v Hotinje 34, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 69991, reg. št. 93576, izdala UE
Maribor. m-1064
Smolič Milan, Orehovec 31, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 2491. gnd-29518
Smrekar Ludvik, Birčna vas 11/b, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 716, izdala UE Novo mesto. gns-29303
Strnad Renato, Breg pri Polzeli 16, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFG, št. 13936,
izdala UE Žalec. gnp-29506
Strokol Harry, Pod lipami 32, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 26267, izdala
UE Celje. gnv-29175
Stržinar Mihael, Suška c. 9, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19906,
izdala UE Škofja Loka. gnv-29475
Šalamun Peter, Gosposvetska 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 165522,
reg. št. 61003. m-1059
Šefic Tina, Ulica Željka Tonija 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1370556,
reg. št. 210053, izdala UE Ljubljana.
gnj-29712
Šega Uršula, Gabrje 2, Blagovica, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9654, izdala UE Tržič.
gnm-29338
Šekoranja Marjan, Pot na Žalce 15, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10419, izdala UE Brežice. gnq-29280
Šimenc Anton, Poljane 17, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 5191, izdala UE Mozirje. gnq-29430
Šinkovec Janko, Friškovec 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1104500,
reg. št. 52114, izdala UE Ljubljana.
gnm-29384
Škerget Simon, Jurovski dol 7, Jurovski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1081748,
reg. št. 7679, izdala UE Lenart. m-1026
Škorić Hazim, Cerovica 10, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845072, izdala UE Litija. gnv-29425
Škrjanec Jovanović Mateja, Valjavčeva 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375319, reg. št. 32239, izdala UE Kranj.
gnr-29554
Škufca Meta, Črtomirova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1002884,
reg. št. 105982, izdala UE Ljubljana.
gnz-29521
Škulj Janez, Krivec 6, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1043071, reg.
št. 207448, izdala UE Ljubljana. gnk-29511
Šolar Nina, Delavska ulica 8, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1313555,
izdala UE Jesenice. gnv-29275
Šrumpf Nataša, Triglavska ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246692, reg. št. 89437, izdala UE Ljubljana.
gnc-29594
Štaut Helena, Avsečeva ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 60252,
reg. št. 147199, izdala UE Ljubljana.
gnn-29487
Šulek Aleš, Gomila pri Kogu 35, Kog, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10131, izdala
UE Ormož. gnh-29664
Šušteršič Stane, Gor. Lakovnice 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 13952, izdala UE Novo mesto. gnu-29151

Švigelj Jože, Bezuljak 8, Begunje pri Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5927, izdala UE Cerknica. gne-29592
Tašler Andrej, Gubčeva 20, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1196197, reg.
št. 27438, izdala UE Velenje. gnf-29166
Tavčar Etbin, Dutovlje 39/a, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9298, izdala UE Sežana. gnd-29218
Testen Robert, Pionirska 9, Solkan, vozniško dovoljenje. gnm-29459
Topallaj Tafil, Kardoševa 4, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, reg. št. 21395. gns-29228
Usenik Jože, Smoletova ulica 12/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1296914, reg. št. 43421, izdala UE Ljubljana.
gnw-29549
Veselič Ante, Kidričeva 44, Laško, vozniško
dovoljenje, št. S 570872. gns-29528
Vozlič Andrej, Šmartno v Rožni dolini 13,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje,
reg. št. 42573. gne-29167
Završnik Andrej, Strunjan 40/a, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 7865, izdala UE Piran. gne-29417
Zorko Marija, Ostrožno pri Ponikvi 3, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4515, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnt-29277
Zupan Peter, Pod akacijami 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 974170,
reg. št. 64428, izdala UE Ljubljana.
gnm-29434
Zupančič Danijel, Loke 28, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 21768, izdala
UE Žalec. gns-29478
Žerjav Robert, Dobrova 50, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 28767, izdala
UE Celje. gnr-29429
Žižek Ksenija, Severna ulica 9, Dokležovje,
Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 32984.
gnw-29324
Županec Dejan, Bevkovci 21, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11178. gnl-29335
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Pirnat Matjaž, Kamnica 61, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 567053,
reg. št. 137326, izdala UE Ljubljana.
gnv-29325
Plavec Franjo, Zg. Hajdina 132/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15921, izdala
UE Ptuj. gng-29465
Podobnik Klemen, Tavčarjeva ulica 6, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 10/2000. gnj-29287
Pohlin Mojca, Prešernova 9, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1354211,
reg. št. 21782, izdala UE Domžale.
gnp-29385
Porić Zehida, Preglov trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 321838, reg.
št. 162715, izdala UE Ljubljana. gnq-29205
Potočnik Anton, Vizoviškova ulica 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
83591, reg. št. 16904. m-1062
Potočnik Janez, Rovte v Selški dolini 9, Selca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 23297, izdala UE Škofja Loka. gnu-29726
Pratneker Darko, Kidričevo naselje 4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14960, izdala UE Postojna. gnv-29700
Primožič Dejan, Cankarjeva ulica 82, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnx-29573
Purkat Rado, Brest 14, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 885703, reg.
št. 88955, izdala UE Ljubljana. gnh-29239
Pušl Janja, Pečinska ulica 22/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1265549,
reg. št. 136525, izdala UE Ljubljana.
gnv-29375
Rehberger Dušan, Šutna 78, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 601342,
reg. št. 28321, izdala UE Kranj. gnt-29477
Repič Hermina, Kortine 11, Črni Kal, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 21343, izdala
UE Koper. gnu-29230
Rifelj Milan, Ždinja vas 37, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 18617,
izdala UE Novo mesto. gng-29340
Rihtarič Damir, Črešnjevec 15, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19581. gnw-29149
Rijavec Simon, Trnovo 43, Trnovo pri Gorici, vozniško dovoljenje. gnp-29456
Rozman Saša, Loška cesta 40, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10713, izdala UE Vrhnika. gno-29207
Rutar Jožko, Volarje 4, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 794111, izdala UE Tolmin.
gnx-29248
Sakelšek Normi, Limbuška 59, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 909238,
reg. št. 100396, izdala UE Maribor. m-1028
Salobir Romana, Donova cesta 2, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365315, reg. št. 232392, izdala UE Ljubljana. gnw-29599
Satin Margareta, Breg 11/a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 197309, izdala
UE Žalec. gno-29432
Schmitzberger Boris, Koroška ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1368853, reg. št. 234956, izdala UE Ljubljana. gny-29297
Sešek Avguštin, Zgornje Pirniče 101/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 482998, reg. št. 35761, izdala UE Ljubljana. gnv-29650
Sitar Miha, Na griču 51, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1408421, reg.
št. 116063. m-1061
Skarlovnik Boštjan, Pristava 14/b, Vojnik,
vozniško dovoljenje, reg. št. 40521, izdala UE
Celje. gnp-29431

Zavarovalne police
Bosak Milena, Socka 68, Nova Cerkev, zavarovalno polico, št. 273139, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. gnz-29571
Božičnik Zdenka, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 278310,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-29441
Cvilak Davorin, Vrhovnikova ulica 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 688196, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-29161
Einfalt Edvard, Šmiheljska 12, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 254358, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-29345
Fridrih Janko, Tržaška cesta 270/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 181814, izdala
zavarovalnica Slovenica, d.d. gnj-29212
Galin Edvard, Soteska 25, Kamnik, zavarovalno polico, št. AO 280725, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-29279
Husić Salko, Kajuhova 13, Postojna, zavarovalno polico, št. 0737404, izdala zavarovalnica Adriatic Postojna. gno-29157
Indigo d.o.o., Plintovec 9/d, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št. 273289, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-29226
Jamnik Drago, Dolenjska cesta 289, Škofljica, zavarovalno polico, št. 00101274155,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-29244
Lamut Lidija, Pohorska 2, Zreče, zavarovalno polico, št. 247035. gnr-29529
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Malogorski Nenad, Krekova 4, Maribor, zavarovalno polico, št. 310048, izdala zavarovalnica Slovenica filiala Maribor. gnr-29454
Maver Martina, Cesta II. grupe odredov 45,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 692848, izdala zavarovalnica Tilia. gnb-29370
Mihelčič Martin, Franca Smrduja 10, Postojna, zavarovalno polico, št. 0770524, izdala zavarovalnica Adriatic Postojna. gnv-29150
Mikolič Edo, Ilirska ulica 22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 673647, izdala zavarovalnica Tilia, izdana na ime Baštič Hajdeja.
gne-29667
Moravec Tomaž, Po Hruševco 19, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 00101277651, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnv-29625
Mušič Blaž, Ulica pod gozdom 9, Trzin, zavarovalno polico, št. 00101296697, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-29711
Pavlovič Nedeljko, Kolodvorska 15, Pragersko, zavarovalno polico, št. 283841, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-29342
Pintar Jože, Sv. Duh 21, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO 253999. gnc-29219
Pušnik Leon, Titova 10, Slovenska Bistrica,
zavarovalno polico, št. 248038, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-29343
Rajšter Marija, Celjska c. 10, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. AO 181250, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-29530
Rogan Herman, Pod vrhom 17, Maribor,
zavarovalno polico, št. 274473, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gno-29582
Šeško Matjaž, Opekarska 22, Maribor, zavarovalno
polico,
št. 00101278698.
gns-29453
Šušteršič Miha, Janežičeva 21, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0711724, izdala zavarovalnica Tilia. gni-29213
Vinko Ema, Smrtnikova 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AVO 719938, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-29408
Vintar Majda, Pijava Gorica 6, Škofljica, zavarovalno polico, št. AVO 673927, izdala zavarovalnica Tilia. gns-29428

Spričevala
Bajt Iztok, Križ 250, Sežana, spričevalo 2.
letnika Agencija Tolminska Perovič K. D. Tolmin, izdano leta 1998. gnh-29139
Baretić Sebastijan, V Zatišju 6, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste,
izdano leta 1993. gnp-29131
Bogovac Danijela, Ragovska 14, Novo mesto, spričevalo Srednje administrativne šole, izdano leta 1990. gnn-29333
Breskvar Urška, Celovška cesta 78, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, izdano leta 1997. gnp-29381
Cankar Primož, Na jami 7, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo, izdano leta 1996. gnn-29308
Cerar Barbara, Gorjuša 5, Dob, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje poklicne in strokovne
šole v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gne-29292
Dobnik Silvo, Prepolje 83, Starše, spričevalo o končani OŠ Starše, izdano leta 1980.
m-1039
Drev Rok, Lokovina 22/c, Dobrna, izkaz o
šolskem uspehu OŠ Dobrna. gnq-29330
Drevenšek Bojan, Kosmačeva 15, Portorož
- Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole - odsek za visoke gradnje Ljubljana, izdano leta 1979. gnq-29255
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Drofenik Tamara, Trnovski pristan 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1991.
gnf-29591
Dušen Annemarie, Tovarniška 11, Poljčane, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole, smer prodajalec, izdano leta 1996. m-1043
EKONOMSKA POSLOVNA FAKULTETA
MARIBOR, Razlagova 14, Maribor, indeks,
št. 83019041 za študenta Šuštar Darka - podiplomski študij, izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. gnn-29433
Furlanič Jasna, Prade, Sončna pot 1, Koper - Capodistria, diplomo Srednje družboslovne in ekonomske šole Koper, izdana leta 1989.
gnj-29341
Gacin Špela, Kalistrova 6/a, Postojna, spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna. gnx-29148
Gomsi Miroslav, Škerjančeva ulica 6, Ljubljana, diplomo Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdana leta 1987. gnv-29350
Granduč Samo, Tyrševa 6, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje pedagoške in kulturne
usmeritve, izdano leta 1983. m-1056
Horvat Sonja, Levarjeva ulica 11, Ljubljana,
spričevalo 2.letnika Srednje šole v Zagorju, izdano leta 1999. gnk-29611
Ilić Boris, Laze 63, Logatec, spričevalo o
zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole v
Ljubljani, odsek za nizke gradnje, izdano leta
1972. gnq-29484
Ivančič Judita, Selska cesta 31, Ptuj, indeks, št. 61119307, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru leto izdaje 1995/96.
gnj-29137
Ivančič Marko Marjan, Volkmerjeva 11, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta
1986. gnu-29551
Iveta Ana, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana,
indeks, št. 29003941, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta. gnm-29209
Janovsky Iris, Selanov trg 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, izdano
leta 1999. gnl-29310
Jerebic Tatjana, Gornja Bistrica 206, Črenšovci, spričevalo 4. letnika Srednje poklicne in
tehniške šole Murska Sobota, št. ID-TK 250,
izdano leta 1999. gnl-29585
Jošt Miran, Tolsti vrh 197, Ravne na Koroškem, maturitetno spričevalo Tehnične pomorske strojne in elektro šole Piran, izdano leta
1979. gnn-29583
Kakaš Anita, Vučja Gomila 76, Fokovci, spričevalo osnovne šole št. 93/2000, izdano
15. 6. 2000. gnw-29224
Karakaš Ana, Brodarjev trg 11, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnv-29500
Kavalič Polonca, Mucherjeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske
šole, smer kemijski laborant, izdano leta 1994.
gnj-29537
Kikelj Primož, Podlubnik 174, Škofja Loka,
letno spričevalo 2. letnika SESŠ Kranj, izdano
leta 1995/96. gni-29588
Klaneček Ivan, Pri Habakuku 28, Razvanje,
Maribor, diplomo Višje tehniške šole, št.
G/204, izdana v Mariboru 19. 6. 1970.
gni-29513
Klaneček Ivan, Pri Habakuku 28, Razvanje,
Maribor, spričevalo o opravljenem strokovnem
izpitu za naslov inženir gradbeništva, izala Gospodarska
zbornica
RS
v
Ljubljani,
23. 5. 1974. gnh-29514
Knez Maja, Trubarjevo nabrežje 5, Laško,
spričevalo o končanem 6. razredu osnovne šole, izdano leta 1995/96. gnn-29133

Kolenc Matej, Starovaška cesta 26, Žiri,
diplomo Srednje lesarske šole v Škofji Loki,
izdana leta 1986. gnh-29643
Kološa Maja, Krčevinska 45, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1998 in 1999. m-1041
Koršič Maja, Zdolška 20, Krško, spričevalo
3. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 2000.
gnj-29191
Krajnc Matjaž, Tomšičeva 1/b, Slovenska
Bistrica, letno spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1997/98.
gnm-29584
Krajnc Miroslav, Hrastovec 4, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 31, izdala Poklicna strojna kmetijska šola
Maribor, izdano leta 1979. gnl-29135
Križnik Majda, Jagoče 13/b, Laško, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje, izdano leta 1962, izdano na ime Riva
Marija Magdalena, Pleteršnikova 1, Celje.
gnc-29644
Legenič Sašo, Vrtna ulica 8, Murska Sobota, diplomo št. II VI/1017, izdala Srednja železniška šola v Mariboru, smer železniški prometno transportni odpravnik, izdana 23. 6. 1989.
m-1036
Lončarič Peter, Jelovice 16, Majšperk, letno spričevalo Poklicne in tehnične šole Ptuj,
izdano leta 1997/98. gnp-29231
Lopatić Anka, Srdica 6, Banja Luka, BIH,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole,
št. 205, izdano 14. 6. 1982, izdano leta Ibrahimović Anka. gnm-29259
Lovrenčič Brigita, Sostrska cesta 35, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za trgovinsko dejavnost, izdano leta 1990.
gnr-29379
Lozar Nataša, Gubčeva ulica 6, Krško, indeks, št. 6960046, izdala Visoka šola za socialno delo. gnf-29291
Ložar Mojca, Pot v mejah 9/a, Ljubljana,
indeks, št. 18423, izdala Visoka upravna šola v
Ljubljani. gnx-29373
Marolt Romana, Cesta na Vrhovce 42, Ljubljana, spričevalo o končanem 3. letniku Srednje kozmetične šole v Ljubljani, izdano leta
1994. gnk-29536
Mejak Alenka, 9. korpus 26, Izola - Isola,
diplomo Srednje ekonomske in administrativne
šole Koper, izdana leta 1990. gnk-29436
Merhar Petra, Šišenska cesta 42, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole,
izdano na ime Vrankar Petra. gnl-29589
Mikolič Jerneja, Trlično 3/a, Rogatec, indeks, št. 21014301, izdala FDV v Ljubljani.
gnq-29505
Milakovič Maruša, Zlato polje 3/a, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 1996/97. gnq-29234
Milić Lea, Ljubljanska cesta 89, Domžale,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Poljane, izdano leta 1992 in
1993. gnr-29504
Mlinar Mitja, Zikova 8, Kamnik, spričevalo
2. letnika ZUIM Kamnik, izdano leta 1999.
gnz-29246
Mohar Katja, Kunaverjeva 2, Ljubljana, indeks, št. 21012971, izdala FDV v Ljubljani.
gnh-29539
Mohor Mateja, Trg F. Fakina 2/b, Trbovlje,
indeks, št. 62980057, izdala VŠT Portorož.
gni-29138
Mohor Matjaž, Šorlijeva ulica 24, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdano leta 1996. gnk-29361
Možina David, Einspielerjeva 5/a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2000. gnx-29173
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Šegula Ilič Andrej, Vošnjakova ulica 4, Ljubljana, diplomo za magistra meteorologije, izdala
fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, izdana leta 1990. gnw-29399
Štabuc Matej, Polanska 36, Orehova vas,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1998. m-1037
Štibernik Igor, Celovška cesta 179, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1997.
gnb-29595
Štravs Jože, Osojna pot 1, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole v
Mariboru, št. 12687, št. 12687, izdano leta
1966. gnd-29168
Šumandl Daniel, Betnavska 131, Maribor,
diplomo SKSMŠ TAM Maribor, izdana leta
1985, poklic orodjar. m-1034
Toplak Gabrijel, Vurberk 51, Spodnji Duplek, indeks, št. 81439722, izdala EPF Maribor. m-1035
Toplak Neža, Rimska 14, Ljubljana, spričevalo 1. razreda Oš Majde Vrhovnik v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnf-29295
Uršič Martina, Molkova pot 13, Kamnik, diplomo Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev, izdana 26. 6. 1985. gnn-29208
Vadnjal Rok, Valjevska 5, Maribor, indeks,
št. 81510694, izdala EPF Maribor. m-1047
Vasle Marija, Venička vas 14, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ Malečnik, izdano leta 1979. m-1033
Zadravec Miran, Jožeta Godca 3, Limbuš,
diplomo Kovinarske šole TAM Maribor, izdana
leta 1985. m-1058
Zankolič Albert, Šmarje 26, Šmarje, spričevalo o končani OŠ Šmarje pri Kopru.
gne-29317
Zidarič Marija, Podvinci 9, Ptuj, spričevalo
Srednje kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
1978/79. gno-29132
Zoretič Igor, Zapučke 16/e, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, diplomo Srednje družboslovno
ekonomske šole, smer prodajalec, izdana
23. 6. 1989. gnj-29587
Zupančič Bernard, Dešen 24, Kresnice,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra slepih in
slabovidnih dr. Antona Kržišnika Škofja Loka Šole za telefoniste, št. 7/80, izdano leta 1980.
gnp-29160
Židan Marija, Cesta 1. maja 63, Kranj, spričevalo 4. letnika Gimnazije - pedagoške smeri
v Celju, izdano leta 1970, izdano na ime Pritekelj Marija. gnh-29289
Žmauc Matjaž, Bojsko 2, Bizeljsko, spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško - mehanik
vozil. gnm-29159
Žove Miha, Šalek 91, Velenje, indeks,
št. 81549883, izdala EPF Maribor. m-1052

Bizjak Mitja, Preserje 5/a, Branik, študentsko izkaznico, št. 31980004, izdala fakulteta
za farmacijo v Ljubljani. gnq-29180
Bolhar Stanislav, Hrastova ulica 14, Domžale, delovno knjižico. gnu-29301
Brecelj Danilo, Selanov trg 7, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 01-05-933/1-1999. gnd-29668
Buhinjak Marjan, Zadobrova 45/c, Škofja
vas, delovno knjižico. gng-29240
Dolinšek Maja, Ul. Matije Blejca 6, Kamnik,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 00376110. gnh-29339
Esih Ivan, Levec 4/a, Petrovče, delovno
knjižico. gnl-29635
Ferenčak Boštjan, Gasilska 13, Odranci,
študentsko izkaznico, št. 71960707, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnu-29426
Filipović Renata, Gorenjska cesta 47, Ribnica na Pohorju, delovno knjižico, reg.
št. 770, ser. št. 0166420, izdana na ime Mikulin Renata. gng-29640
Furer Andrej, Grajska 9, Loče pri Poljčanah, delovno knjižico. gnl-29435
Glasenčnik Peter s.p., Skorno 3/a, Šmartno ob Paki, licenco za prevoze,
št. 006399/6925-RKN69/1998 z dne 5. 2.
1998 za vozilo MAN 19402, reg. št. CE
27-10L. gny-29522
Horvat Mateja, Kunaverjeva 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnt-29352
Hrnčič Štefan, Sladki Vrh 16/a, Sladki Vrh,
licenco št. 1978/2127-LM 75/1997 za vozilo
z reg. oznako MB 33-29F, izdala OZS. m-1049
Jadrič Bojan, Črtomirova ulica 23, Ljubljana, delovno knjižico. gno-29557
Jeklar Marko, Vojkovo nabrežje 26, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-6151/98. gnp-29581
Jelić Dalibor, Frankovo naselje 61, Škofja
Loka, delovno knjižico. gni-29488
Jerkovič Aleksander, Vidalijeva 4, Piran Pirano, mejno dovolilnico, št. 26 za gibanje in
muditev na mejnih prehodih v RS, izdana 8. 10.
1997. gnm-29559
Jerman Viliem, Koprsko 27/a, Izola - Isola,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 02110250. gny-29222
Kačič Drago, Josipdol 9, Ribnica na Pohorju, delovno knjižico, ser. št. 348092, reg.
št. 10030, izdana 17. 6. 1983. m-1030
KALAN TRADE d.o.o., Šetinova ulica 4,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1110611 za vozilo Renault Megane Scenic 1,9DTI, št. šasije VF1JAONL520208034. gnx-29423
Kimovec Janez, Slivna 15, Vače, delovno
knjižico. gnb-29545
Kocjančič Sandi, Bonini 30/a, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gnm-29134
Kotnik Metka, Kočno 8, Zgornja Polskava,
študentsko izkaznico, št. 93454910. m-1053
Kozina Adrijan, Zgornje Škofije 77, Škofije,
delovno knjižico. gnk-29136
Labinjan Sandi, Oljčna pot 10, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gns-29578
LUZ d.d., Vojkova cesta 57, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 187351. gne-29242
Makovec Roland, Ul. Gradnikove brigade
11, Nova Gorica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja
čolna,
št. 02/13-6349/94.
gno-29457
Mastnak Maja, Podvin 223, Žalec, študentsko izkaznico, št. 15291, izdala FDV v Ljubljani. gnb-29620
Meglič Matjaž, Zgornja Bela 1, Preddvor,
delovno knjižico. gnw-29349
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Mršić Davorka, Amsterdam, Nizozemska,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnik ter spričevalo o
zaključnem izpitu Šole za oblikovanje v Ljubljani, Odsek za grafično oblikovanje, izdano leta
1976 do 1979. gnc-29469
Mučić Ivan, Podhom 4, Gornji grad, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, št. 642-1977/78,
izdano leta 1980. gnn-29233
Munda Danica, Livada 2, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1972, 1973 in 1974.
m-1027
Naglič Anton, Majcenova cesta 17/a, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične
srednje šole, št. 9/164-64-14, izdano
4. 9. 1964. gnq-29155
Nedeljko Anica, Juršinci 17, Juršinci, spričevalo 4. letnika Upravno administrativne šole
Ptuj, izdano leta 1983, izdano na ime Meznarič
Anica. gnn-29141
Nedeljko Anica, Juršinci 17, Juršinci, spričevalo 3. letnika Upravno administrativne šole v
Ptuju, izdano leta 1982, izdano na ime Meznarič Anica. gnd-29143
Ostojić Dragana, Železnikova 16, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1998/99. m-1040
Pajk Mateja, Srebrničeva 39, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Šiviljske šole v Ljubljani, izdano leta 1999. gnp-29206
Paternost Alenka, Ulica Bratov Učakar 70,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer turistični
tehnik, izdano leta 1993. gnd-29393
Pečar Vesna, Miklošičeva 2/d, Domžale,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik. gnn-29158
Pukšič Drago, Hmelina 20, Radlje ob Dravi,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
elektrotehnične in računalniške usmeritve, Delovodska šola Maribor, izdano leta 1983.
m-1045
Ridjošić Aleksander, Trg svobode 27, Tržič, letno obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1995.
gnk-29186
Ritlop Janez, Naselje Ljudske pravice 33,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje
tehniške rudarske šole v Ljubljani, izdano leta
1960/61. gnx-29398
Rogel Andrej Marijan, Šubičeva ulica 3,
Ljubljana, zaključno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 1966. gnu-29376
Rovan Renata, Martina Krpana ulica 8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Rihard Jakopič,
izdano leta 1987. gnp-29356
Sajevec Lidija, Shakespearova 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Tehnične kmetijske šole Maribor, izdano
leta 1980 in 1981. m-1044
Sikošek Robert, Pernica 15/a, Pernica, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, Poklicna gradbena šola, izdano leta
1997. m-1038
Sirar Marko, Gosposvetska 13, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2000.
gnz-29596
Smerkol Eva, Glinek 24, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Šubičeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1996. gnt-29502
Šalja Refije, Češnjice pri Moravčah 20, Moravče, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1990 do 1993.
gnu-29501
Šavle Silvin, Gradin 18, Gračišče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in
prometne šole v Kopru, št. 164, izdano 24. 6.
1994. gnb-29299

Ostali preklici
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, licenco za
vozilo, št. 0002083/31, reg. št. GO H9-000,
M.A.N. 19.422 FLTBI. gnc-29569
Bauman Branko, Vrbanska 26/a, Maribor,
delovno knjižico, št. 51191. m-1051
Benko Bojan, Trg 1. maja 5, Piran - Pirano,
delovno knjižico. gne-29221
Bensa Ivan, Gregorčičeva 13/a, Nova Gorica, kmetijski vložek št. 2386, izdala UE Nova
Gorica, dne 13. 5. 2000. gnj-29312
Bizjak Jožko, Hrušica 25, Hrušica, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
214938. gnk-29586
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Muršak Boštjan, Lackova 81, Lenart v
Slov.goricah, certifikat za prevoz nevarnih snovi, št. 013406. m-1055
Opalk Vesna, Mošnje 56, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 19309722, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-29725
Paternost Alenka, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-29251
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska 107, Ljubljana, 0003231/87 z dne
20. 7. 1999 za vozilo IVECO 65 E 12, reg. št.
KP-D2-768. gnr-29404
Prošić Željko, Ulica bratov Učakar 70, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 130146. gnu-29176
Puhar Franc, Nasipna ulica 73/a, Maribor,
delovno knjižico št. 17598, izdana leta 1972 v
Mariboru. m-1050
Rener Pavel, Splitska 39, Velenje, delovno
knjižico. gnm-29609
Resnik Slavko Stanislav, Parmova 21, Kamnik, delovno knjižico. gng-29140
SENTA PODJ. ZA POPRAVILO ELEKTRO
IZDELKOV IN TRANS. MAT., Toplarniška 7,
Ljubljana, licenco, št. 0001493/28 za tovorno
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vozilo Scania Vabis, reg. št. LJ P2-61A, izdala
GZS. gnr-29204
Serhatlič Demir, Dražgoška 8, Kranj, delovno knjižico. gnl-29460
Stanec Tatjana, Heroja Šaranoviča 10, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0162440. m-1057
Šardi Silvo, Lanišče 42/a, Škofljica, delovno knjižico. gny-29647
Škrjanec Jovanović Mateja, Valjavčeva 12,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1107758. gnq-29555
ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova 4/a,
Ljubljana-Črnuče, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 0017783.
gne-29267
Štangl Maša, Štepanjska cesta 16/c, Ljubljana, preklic indeksa, objavljen v Ur. l. RS,
št. 54/2000. gne-29367
Tavčar Tina, Sostrska cesta 28, Ljubljana-Dobrunje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gni-29538
Trupej Marjan, Kersnikova 1, Velenje, potrdilo, št. 34/82, izdala GZS, leta 1982.
gnm-29163

Tušar Eva, Dovje 123, Mojstrana, delovno
knjižico. gnc-29394
Vigros, d.o.o., Lendavska 11, 9000 Murska Sobota, preklicuje preklic licence
št. 187/21 za vozilo Iveco Turbo Daily, reg. št.
MS 12-78 H, veljavno od 1. 12. 1997 dalje, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z dne
2. 6. 2000, na strani 4707. Obenem Vigros,
d.o.o., Lendavska 11, 9000 Murska Sobota,
preklicuje licenco št. 187/21 za vozilo Iveco
Turbo Daily, reg. št. MS 37-34 M, veljavno od
1. 12. 1997 dalje. Ob-31683
VOC CELJE d.d., Lava 42, Celje, licenco
za vozilo TAM 190T 15 BK CE-VOC 016,
št. 003230/87. gnq-29480
VOC CELJE d.d., Lava 42, Celje, licenco
za vozilo TAM 190T 15BK CE-VOC 018,
št. 003230/87. gnp-29481
Vogrinec Branko, Zg. Kameščak 8, Ljutomer, delovno knjižico, reg. št. 223/93, ser. št.
A 0266914, izdana 17. 9. 1993. gnu-29451
Zidarič Marija, Podvinci 9, Ptuj, delovno knjižico, izdano na ime Mohorič Marija. gnu-29130
Zrnec Sašo, Obrtniška ul. 4, Grosuplje, vozno karto, št. 772, s spremljevalcem. gnb-29720
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