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Razglasi in objave

Pozivi za imenovanje sodnikov
porotnikov
Su 21/2000
Ob-31879
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00)
predsednica Okrožnega sodišča v Novi Gorici objavljam
poziv
predstavniškim organom občin in
drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča v Novi
Gorici, da predlagajo kandidate za 180
sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Novi Gorici
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 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 in aktivno obvlada slovenski
jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanja, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov Okrožno sodišče v Novi Gorici, Urad predsednice, Nova Gorica, Kidričeva 14, v roku 60
dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 2000

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-17/00-112
Ob-31868
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SKEI Montavar Maribor, s sedežem sindikalne podružnice v Mariboru, Zagrebška ul. 20.
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Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 17 z dne 29. 6. 2000.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, Sindikalna podružnica
Montavar, Maribor, je 1049500.
Št. 028-7/00
Ob-31869
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, z dnem 22. 6. 2000
sprejme v hrambo statut z nazivom “Pravila
sindikata Zavoda Inštitut za geografijo Ljubljana” in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 265, za sindikat z imenom: Sindikat Inštituta za geografijo, kratico: Sindikat IG, matično številko:
1159925 in sedežem: Trg francoske revolucije 7, Ljubljana.
Št. 028-8/00
Ob-31870
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, z dnem 28. 6. 2000
sprejme v hrambo statut z nazivom “statut
sindikata aeronavtične tehnične službe” in
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 266, za sindikat z imenom: SATS –
Sindikat aeronavtične tehnične službe,
kratico: SATS, matično številko: 1159933
in sedežem: Kotnikova ulica 19a, Ljubljana.
Št. 02801-6/00
Ob-31892
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov
dne 25. 5. 2000, pod zap. št. 203, z nazivom pravila Sindikata zavoda Glasbene
šole Celje, s sedežem Slomškov trg 10,
3000 Celje.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.
Za identifikacijo se določi matična številka 1229044.
Št. 028-4/00
Ob-31893
Pravila sindikata z imenom Sindikat podjetja AM-Cosmos, d.o.o., Ljubljana, s sedežem Celovška 182, Ljubljana, se z dnem
4. 5. 2000, s številko spisa 02400-57/93,
pod zap. št. 44 in matično številko 1116258,
izbrišejo iz registra statutov sindikatov.
Spremenjena pravila sindikata delavcev
Trgovine Slovenije, Družba A-Cosmos, Ljubljana, s sedežem Celovška 182, Ljubljana,
se z dnem 9. 5. 2000 hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila sindikata delavcev Trgovine Slovenije, Družba A-Cosmos, Ljubljana, ostanejo še naprej vpisana v evidenco statutov

Leto X

sindikatov pod zap. št. 44, z isto
matično številko, ki jo je pridobil v letu
1993 pri Zavodu za statistiko Republike
Slovenije.
Št. 024-3/00-1411
Ob-32090
Ugotovi se, da so pravila sindikata delavcev trgovine Slovenije Sindikata podjetja Zila Slovenj Gradec, bila sprejeta v
hrambo na Oddelku za družbenoekonomski razvoj Občine Slovenj Gradec z odločbo
št. 024-15/93 z dne 4. 5. 1993 in vpisana
v evidenco statuta sindikatov pod zap. št.
15 ter prenehala veljati 13. 6. 2000.
Pravila sindikata delavcev trgovine Slovenije, Sindikata podjetja Zila Slovenj Gradec, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 12/2000
S-31828
Začne se stečajni postopek zoper dolžnika Hmezad TG, Družba za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Radlje ob Dravi, Koroška cesta 65, Radlje ob Dravi.
Odslej se firma dolžnika glasi: Hmezad
TG, Družba za trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Radlje ob Dravi, Koroška cesta 65, Radlje
ob Dravi - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se postavi Mirana Ocepka, odvetnika iz Slovenj Gradca,
Francetova 7.
I. narok za preizkus terjatev bo dne
18. 10. 2000 ob 9. uri v sobi 38 Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
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.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
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5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ 30.000 SIT.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 7. 2000.
Okrožno sodišče v
Slovenj Gradcu
dne 3. 7. 2000
St 21/2000-10
S-31829
To sodišče je s sklepom opr. St
21/2000 z dne 3. 7. 2000 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Viktorija, trgovina in posredništvo, d.o.o., Kranj,
Skalica 1, in ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 7. 2000
St 13/99-95
S-31830
To sodišče je s sklepom opr. št. St
13/99 z dne 15. 6. 2000 potrdilo prisilno
poravnavo nad dolžnikom Makos, podjetje
za trgovino, storitve in zastopništvo,
d.o.o., Kranj, Ljubljanska c. 30, in njegovimi upniki, sprejeto na naroku za prisilno
poravnavo dne 15. 6. 2000.
Terjatve upnikov so bile razvrščene v razrede A do G, kot sledi:
– razred A: terjatev dolžnikovega upnika, ki ima terjatev zavarovano z ločitveno
pravico se poplača 100% in se položaj le-tega po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni,
– razred B: terjatev upnika, ki ima izločitveno pravico se poplača 100% in se položaj le-tega po potrditvi prislne poravnave ne
spremeni,
– razred C: terjatve delavcev dolžnika v
višini izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo, ki se v skladu s predpisi
poravnajo v 100% znesku in katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni,
– razred D: terjatev primarnega dobavitelja dolžnika se poplača v višini 100% priznanega zneska v roku 5 let od pravnomočnosti prisilne poravnave z obrestno mero
TOM + 0,5% letno,
– razred E: terjatev strateškega partnerja se bo poplačala v višini 32% priznanega
zneska in sicer delno z oddajo v najem poslovnega prostora za dve leti, razlika pa v
denarju v roku enega leta in pol po pravnomočnosti prisilne poravnave z obrestno mero TOM + 0,5% letno,
– razred F: terjatve dolžnikovih partnerjev in drugih upnikov se bodo poplačale v
višini 20% priznanih terjatev v roku enega
leta od pravnomočnosti prisilne poravnave z
obrestno mero TOM + 0,5% letno,
– razred G: terjatev strateškega dobavitelja bo poplačana v višini 100% priznanega
zneska v roku pet let od pravnomočnosti
prisilne poravnave z obrestno mero TOM +
0,5% letno.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev je razviden iz
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priloge 2 in je sestavni del sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 28. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 7. 2000
St 40/2000-18
S-31831
To sodišče je s sklepom opr. št. St
40/2000 dne 30. 6. 2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Grand hotel Toplice Bled, Hotelirstvo in
turizem, d.o.o., Cesta svobode 12, 4260
Bled.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Tomaž Čad, Štihova 4, Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja tega oklica na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Golf in kamp Bled, d.d., Kidričeva
10 c, Bled,
2. Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
3. Sava, d.d., Kranj, Škofjeloška cesta 6, Kranj,
4. Gorenjska banka, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj,
5. Darko Marolt, Prešernova 15, Radovljica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 30. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 6. 2000
St 23/2000
S-31832
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Bukev, d.o.o., Lovrenc na Pohorju
dne 24. 7. 2000 ob 10. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na Okrožnem sodišču v Mariboru, Sodna ul. 15, soba 217, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 2000
St 46/2000
S-31833
Okrožno sodišče v Mariboru je dne
28. 6. 2000 s sklepom opr. št. St
46/2000 začelo stečajni postopek nad
podjetjem Trgoagent Trgovsko, posredniško in storitveno podjetje, d.o.o., Maribor, Meljska c. 1/I.
Odslej se firma glasi Trgoagent Trgovsko, posredniško in storitveno podjetje,
d.o.o. - v stečaju, Maribor, Meljska c. 1/I,
njegova matična številka je 5006392, šifra
dejavnosti pa 52.500.
Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, stan.
Ul. heroja Vojka 39, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne
10. 10. 2000 ob 9. uri v sobi št. 330 naslovnega sodišča.
Dolžniki stečajega dolžnika se pozivajo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 28. 6.
2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 6. 2000
St 23/2000-24
S-31834
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Novoteks tkanina, izdelovanje preje in tkanin, d.d., Foersterjeva 10, Novo
mesto, in njegovimi upniki vabi poravnalni
senat upnike na narok za prisilno poravnavo, ki bo dne 2. 10. 2000 ob 9. uri v sobi
108 tega sodišča.
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 28. 6. 2000
St 37/2000
S-31835
To sodišče je s sklepom opr. št. St
37/2000 z dne 3. 7. 2000 nad dolžnikom
TEK Trade, uvoz-izvoz in trgovina, zastopanje in posredovanje, organizacijske,
ekonomske ter druge storitve, d.o.o., Koper, Garibaldijeva 14, Koper, matična št.
5299772, šifra dejavnosti 11.062, začelo
stečajni postopek, ga takoj zaključilo ter po
pravnomočnosti sklepa odredilo izbris dolžnika iz sodnega registra.
Zoper navedeni sklep lahko upniki vložijo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 7. 2000
St 15/2000
S-31855
To sodišče je dne 3. 7. 2000 s sklepom
opr. št. St 15/2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Veritas, Vinska akademija, d.d., Grajska ul. 2, Ptuj, matična
številka 587173500, šifra dejavnosti
22.110.
Odslej firma glasi: Veritas, Vinska akademija, d.d., Grajska ul. 2, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, dipl. ek., Partizanska 3-5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 15. 9.
2000, v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob 9.
uri.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 7.
2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 7. 2000
St 24/99
S-31856
Okrožno sodišče v Celju objavlja v stečajni zadevi pod opr. št. St 24/99 z dne
4. 7. 2000:
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Stečajni postopek nad dolžnikom Albert,
Trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Cesta na Dobrovo 1, Celje – v stečaju,
se zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka oziroma je neznatne
vrednosti (člen 99/II ZPPSL).
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Albert, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Cesta na Dobrovo 1, Celje – v stečaju, iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2000
St 33/2000-7
S-31857
To sodišče je s sklepom opr. št. St
33/2000 z dne 3. 7. 2000 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Sij, podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice,
Heroja Verdnika 24, Jesenice in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 7. 2000
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St 61/2000-8
S-31860
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Lind, Podjetje za inženiring, projektiranje, proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Stanovsko 7, Poljčane, se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2000
St 49/2000
S-31861
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mico, podjetje za storitve, svetovanje in trgovino, d.o.o., Pod vinogradi 52,
Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2000
St 14/2000
S-31862
To sodišče je s sklepom opr. št. St
14/2000 z dne 5. 7. 2000 v smislu drugega odstavka 99. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Eksles, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 7, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 7. 2000

St 44/2000
S-31858
To sodišče je s sklepom opr. št. St
44/2000 dne 5. 7. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Unique, gradbena in montažna družba, d.o.o., Kranj,
Savska cesta 34, Kranj, matična številka
dolžnika: 5826926, šifra dejavnosti:
45.450.
Za stečajno upraviteljico je postavljena
Marija Konjar, Na plavžu 73, Železniki.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave naj upniki
vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 10. 2000 ob 9. uri, v sobi 113/I tega
sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 2000

St 19/2000
S-31863
To sodišče je dne 5. 7. 2000 s sklepom
opr. št. St 19/2000 začelo in končalo stečajni postopek nad dolžnikom Kmetijstvo
KK, d.o.o., Muzejski trg 2, Ptuj, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 7. 2000

St 38/2000-9
S-31859
To sodišče je s sklepom opr. št. St
38/2000 z dne 5. 7. 2000 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom L. G. S. Hrovat, Tesarsko-gradbene storitve, d.o.o.,
Jesenice, Cesta železarjev 8, matična
številka: 5862418, šifra dejavnosti: 45.450
in postopek z istim sklepom zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 2000

St 9/2000
S-31864
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mom Trade, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Mariborska
23, Ptuj, ki bo dne 19. 9. 2000 ob 9. uri, v
sobi 26/II tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča, soba 20/I, v času uradnih ur,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi popoldne od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 7. 2000

St 16/98
S-31865
To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/98 z dne 5. 7. 2000 v smislu prvega
odstavka 169. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom B & D & P,
hotelirstvo, turizem, trgovina, d.o.o., Prešernova ul. 6, Ptuj – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 7. 2000
St 8/2000
S-31866
To sodišče je s sklepom opr. št. St
8/2000 z dne 5. 7. 2000 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Železarno Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, matična številka
5046203, šifra dejavnosti 10.173.
Odslej firma glasi: Železarna Ravne,
d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca, Glavni trg 39.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve 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 11. uri, v sobi št. 38 tega
sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 7. 2000.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2000
St 47/2000
S-31884
To sodišče v stečajnem postopku nad
Novi graniti, d.o.o., Kamnik – v stečaju
za dne 13. 9. 2000, ob 11. uri, v sobi
307/III tega sodišča razpisuje 2. narok za
preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000
St 120/200
S-31885
To sodišče je s sklepom St 120/2000
dne 5. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Induplati Splošne storitve,
Industrija platnenih izdelkov, d.o.o.,
Zgornje Jarše, Kamniška c. 24, Domžale, matična številka 5838894, šifra dejavnosti 72.300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Boris Dolamič, Grobeljska 11, 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 dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s pedpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 10. 2000 ob 9.45, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2000
St 76/2000
S-31886
To sodišče je s sklepom St 76/2000
dne 5. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SŽ Kopo Trade, d.o.o.,
Gerbičeva 98, Ljubljana, matična številka
1273485, šifra dejavnosti 51.520.
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 25. 10. 2000 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2000
St 36/2000
S-31887
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
36/2000 dne 29. 6. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Mirtex, Družba
za produkcijo, distribucijo, zastopanje
in prodajo blaga, izdelkov in storitev,
d.o.o., iz Litije, Grbinska cesta 54, matična številka 5858160, šifra dejavnosti
51.190 in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Dolžniku se odreja, da izroči preostanek
stečajne mase – zaloge oblačil v vrednosti
428.072,70 SIT in da odstopi neizterjane
terjatve v skupni višini 74.957,42 SIT upniku Predilnici Laško, d.o.o. – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2000
St 82/94
S-31888
To sodišče s sklepom pod opr. št. St
82/94 z dne 27. 6. 2000 je nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase ustavilo, ker bi
nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne stroške in stečajni postopek zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Preostanek sredstev po izplačilu stroškov prodaje nepremičnin stečajnega dolžnika, stroškov za pripravo arhiviranja in samega arhiviranja ter stroškov zapiranja računa
stečajnega dolžnika se izroči Slovenski razvojni družbi, d.d., iz Ljubljane, Dunajska 106
kot upniku z najvišjo ugotovljeno terjatvijo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2000
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St 23/2000-10
S-31889
Z dnem 5. 7. 2000 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina na drobno “Gmajna” Vöröš Lilijana
s.p., Bratonci št. 109.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice št. 6/a.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva te objave. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 5% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2000 točk. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se taksa za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 16. 10. 2000 ob 13. uri pri tem sodišču v sobi št. 12.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil 5. 7. 2000 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2000
St 31/2000-12
S-31890
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/2000 z dne 20. 6. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom TMT, transport,
marketing, turizem, d.o.o., Cerklje, Lahovče 104, Cerklje in ga takoj zaključilo,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2000
St 6/2000
S-31891
To sodišče je s sklepom opr. št. St
6/2000 z dne 5. 7. 2000 nad dolžnikom
OL & G proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Izola, Polje 9, Izola, matična št. 5843154,
šifra dejavnosti 28.120, začelo stečajni postopek, ga takoj zaključilo ter po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris dolžnika iz
sodnega registra.
Zoper navedeni sklep lahko upniki vložijo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 7. 2000
St 46/2000
S-32091
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
46/2000 z dne 6. 7. 2000, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
CVET, cvetličarstvo, vrtnarija in trgovina, d.o.o., Sečovlje, Parecag 134/a, matična št. 5589037, šifra dejavnosti 01.120.
Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 6. 7. 2000, se poziva, naj sodišču v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora biti podana z obrazloženo
vlogo v 2 izvodih, v kateri je navedena pravna podlaga terjatve in njena višina. K prijavi

morajo biti priložena dokazila o obstoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tej valuti in
navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 6. 7. 2000.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg višine glavnice tudi zapadle
obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do 6. 7. 2000.
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 so imenovani naslednji
upniki:
– Vivai associati center garden, Via Vittorio Emanuele II. 31/A, Saonara, Italija,
– Dar – proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Koper, Tomšičeva 2, Koper,
– Agraria Cvetje – proizvodnja in trgovina Čatež, d.d., Topliška 34, Brežice,
– Gardenia ars florae, d.d., Ljubljana,
Trg mladinskih delovnih brigad 4, Ljubljana,
– Lidija Slemc, Malija 55, Izola, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča 6. 7. 2000.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 7. 2000
St 48/2000-10
S-32092
To sodišče je s sklepom St 48/2000 z
dne 6. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Intermarkt, Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Pot v dolino 2,
Ljubljana, matična številka 5571049, šifra
dejavnosti 11.002.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Bukovac iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se
poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 10. 2000 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 7.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000
St 47/2000
S-32093
To sodišče je s skepom pod opr. št. St
31/00 z dne 5. 7. 2000 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Smola – Jerše,
d.o.o., Remihova 16, Kočevje.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000
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Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/38
IZ-4686
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 2000/38 z dne 31. 3. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, proti dolžniku Andreji
Izlakar, Petelinškova 13, Vojnik in Mladenu Kovačiču, Kosovelova 23, Celje, zaradi
zavarovanja denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank, po 251. členu opravilo rubež nepremičnine trosobnega stanovanja
v skupni izmeri 82,40 m 2, v pritličju stanovanjske hiše v Celju, na naslovu Ulica 29.
novembra 23, sedaj Kosovelova 23, stoječe na parc. št. 464 v vl. št. 1364 k.o.,
Celje in s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter funkcionalnem zemljišču objekta v katerem se stanovanje nahaja.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 3. 2000
V R 367/99
IZ-4687
Okrajno sodišče v Celju, je s sklepom
opr. št. V R 367/99 z dne 31. 3. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Posojilnice Bank št. ,
Jakob v Rožu, Avstrija, proti dolžniku Mileni
Petauer, Bodrišna vas 28, Grobelno, zaradi
zavarovanja denarne terjatve z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank, po 251. členu opravilo rubež nepremičnine dvoinpolsobnega stanovanja v
tretjem nadstropju stanovanjskega bloka Na
okopih 2/c, Celje, ki obsega dve sobi, kuhinjo, sanitarije, kabinet in klet, v skupni
površini 57,44 m2 in katerega lastnica je
Milena Petauer po kupoprodajni pogodbi z
dne 31. 8. 1998.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 3. 2000
Z 2000/79
IZ-4716
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 2000/79 z dne 6. 4. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Banke Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, zoper dolžnika in zastavitelja V.P.C., d.o.o, Leskovec 24 b,
Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika do dolžnika v višini 350.000 DEM s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine poslovnih
prostorov v pritličju in v nadstropju hale A,
in sicer 4 bokse s pripadajočim delom funkcionalnega zemljišča v izmeri 716 m2, ki
so locirani v poslovnem objektu Prevozništvo Celje v Trnovljah, katerih lastnik je
dolžnik kot zastavitelj na podlagi Kupoprodajne pogodbe št. 4/98 z dne 17. 12.
1998 ter aneksov št. 1 z dne 5. 1. 1999,
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št. 2, z dne 5. 10. 1999 in št. 3 z dne
5. 1. 2000.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 4. 2000
Z 2000/59
IZ-6298
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.
št. Z 2000/59 z dne 12. 5. 2000 v izvršilni
zadevi upnika Đorđe Pantelić, Lepodvorska
2, Ljubljana, zoper dolžnico in zastaviteljico
Jelko Ograjenšek, Ul. Frankolovskih žrtev 17
b, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika do dolžnice v višini 19.200 DEM v
tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB Banke, d.d., Ljubljana,
na dan plačila s pogodbeno dogovorjenimi
pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po notarski
listini opr. št. SV 145/2000 z dne 1. 3. 2000
in po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis
nepremičnine, stanovanja v stanovanjski hiši
na naslovu Ul. Frankolovskih žrtev 17 b, Celje, v skupni izmeri 61,85 m2, ki je last dolžnice kot zastaviteljice Jelke Ograjenšek, Ul.
Frankolovskih žrtev 17 b, Celje, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 198 z dne 27. 8.
1993 do celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 5. 2000
Z 99/01520-12
IZ-4677
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01520 z dne 15. 12. 1999
je bilo štirisobno stanovanje št. 11, v prvem
nadstropju objekta na naslovu Dalmatinova
11 v Ljubljani, v izmeri 164,27 m2, s kletnim prostorom v približni izmeri 20 m2, ki je
last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 17. 11. 1999 med
Skrinja, d.o.o., kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem, z dnem 27. 1. 2000 zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2000
II R 879/99-7
IZ-4700
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 879/99 z dne 6. 9. 1999 so
bili pisarniški prostori v izmeri 115,45 m2, v
IV. nadstropju in dve parkirni mesti št. 98 in
99 v 2.A kleti na naslovu Železna cesta 14,
parcelna številka 1796/31, 1796/32 vse
k.o. Bežigrad, ki je last dolžnikov Klojčnik
Boruta, Podsmreka 5, Dobrova in Mesojedec Klojčnik Andreje, Glinškova ploščad 25,
Ljubljana, z dnem 12. 11. 1999 zarubljeni v
korist upnika Dolenjske banke, d.d., Seidlova c. 3, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
II R 732/99-10
IZ-4704
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 732/99 z dne 28. 7. 1999 je
bilo enosobno stanovanje v I. nadstropju
levo v hiši v Ljubljani, na naslovu Grajzerje-

va 24, ki stoji na parc. št. 496, vpisani v vl.
št. 885 k.o. Kašelj, v izmeri 41,11 m 2 z
drvarnico ter idealni sorazmerni delež na
vseh skupnih prostorih, napravah in zemljišču, ki je last dolžnice Lajevec Jasne, Jakčeva ul. 43, Ljubljana, z dnem 15. 10.
1999 zarubljeno v korist upnika Dolenjske
banke, d.d., Seidlova c. 3, Novo mesto, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,340.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
II R 713/99-9
IZ-4706
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 713/99 z dne 28. 7. 1999 je
bil poslovni prostor št. 5, v izmeri 41,85 m2,
v pritličju poslovno trgovskega objekta, faze
B, na Litijski cesti 45 v Ljubljani, ki je last
zastaviteljev Kordan Ignacija, Jurčkova cesta
119, Ljubljana in Meglič Jožice, Obrtniška
ulica 2, Trebnje, z dnem 13. 10. 1999 zarubljen v korist upnika Dolenjske banke, d.d.,
Seidlova c. 3, Novo mesto, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
Z 1999/01094-8
IZ-4707
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01094 z dne 26. 10.
1999 je bilo dvosobno stanovanje št. 33, v
izmeri 54,52 m2 v VII. nadstropju stanovanjskega bloka A1-2 na naslovu Tržaška
49, Ljubljana, s shrambo št. 33 v pritličju
tega bloka, ki je last zastaviteljice Babnik
Marije, Vodnikova cesta 171 A, Ljubljana,
z dnem 9. 12. 1999 zarubljeno v korist
upnika Pišljar Marjana, Rovtarske Žibrše
35, Logatec, za zavarovanje denarne terjatve v višini 216.584,77 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
Z 2000/00071-10
IZ-6077
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00071 z dne 10. 1. 2000
je bilo podstrešno stanovanje v stanovanjski
hiši v Ljubljani, Prečna ul. 2, v izmeri
72,16 m2, ki je last zastaviteljice Lucije Jagodic, Privoz 11b, Ljubljana, z dnem 22. 3.
2000 zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,851.100 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000
Z 2000/00070-9
IZ-6078
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00070 z dne 12. 1. 2000
je bilo podstrešno stanovanje v stanovanjski
hiši v Ljubljani, Prečna ul. 2, v izmeri
72,16 m2, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnice Jagodic Lucije, Privoz 11b,
Ljubljana, z dnem 22. 3. 2000 zarubljeno v
korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,148.900 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000
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Z 2000/00074-10
IZ-6079
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00074 z dne 12. 1. 2000
je bil poslovni prostor št. P 32, v pritličju
Trgovsko poslovnega centra Murgle v Ljubljani, Cesta v Mestni log 55, v izmeri
47,95 m2, skupaj s solastninsko pravico oziroma pravico uporabe na skupnih delih in
napravah stavbe, stavbišča in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika Ariel, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing,
uvoz in izvoz, d.o.o., Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana, z dnem 17. 3. 2000 zarubljen v korist upnika Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
25,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000
Z 1999/01590-10
IZ-6080
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01590 z dne 18. 1. 2000
so bili poslovni prostori v objektu Igriška 5 v
Ljubljani, ki stoji na parcelah št. 26/3 in 26/1
k.o. Gradiško predmestje, in sicer: celotno
prvo nadstropje v izmeri 459,10 m2, del prostorov v pritličju - avla v izmeri 95,35 m2,
poslovni prostor št. 1 v pritličju objekta in
sanitarije v kleti s površino 107,93 m2, skladišče v prvi kleti s površino 22,20 m2, parkirno mesto št. 16 v kleti objekta s površino ca.
12,00 m2 in parkirnemu mestu pripadajoči
skupni manipulativni prostor s souporabo dovozne rampe, ki so last dolžnika Bevec Marjana, Ulica Talcev 8, Novo mesto, z dnem
21. 3. 2000 zarubljeno v korist upnika Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000
Z 1999/01150-9
IZ-6081
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01150 z dne 22. 11. 1999
je bilo dvosobno stanovanje št. 33, v 8. nadstropju stanovanjskega bloka na Bratovševi
ploščadi 10 v Ljubljani, v izmeri 59,72 m2,
stoječem na zemljišču parc. št. 273/2, pod
vl. št. 1844 k.o. Stožice v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani in solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah, ki služijo hiši kot celoti in pravico
uporabe na funkcionalnem zemljišču, ki je
last 2. dolžnice Ivanke Seme, Bratovševa
ploščad 10, Ljubljana, z dnem 2. 2. 2000
zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
– proti Gregorju Seme, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, v znesku 3,780.000
SIT s pp,
– proti Ivanki Seme, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, v znesku 1,530.000
SIT s pp.
– proti Sabini Kragl, Šercerjeva ulica 12,
Celje, v znesku 3,690.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
Z 1999/01555-10
IZ-6082
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01555 z dne 23. 12.
1999 je bilo stanovanje v 2. nadstropju po-
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slovno-stanovanjske hiše na Nazorjevi 10,
vpisane v vl. št. 1202 k.o. Ajdovščina, ki
stoji na stavbišču, vpisanem v vl. št. 46,
parc. št. 2595 k.o. Ajdovščina, ki je last
dolžnika Sušnik Marjana, Levstikov trg 6,
Ljubljana, z dnem 23. 2. 2000 zarubljeno v
korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
Z 1999/01606-9
IZ-6083
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01606 z dne 18. 1. 2000
je bilo stanovanje v izmeri 94,74 m2 s pripadajočo solastninsko pravico na funkcionalnem zemljišču ter skupnih delih, objektih in
napravah, ki se nahaja v 12. nadstropju stavbe na naslovu Kersnikova 10 v Ljubljani,
stoječe na parc. št. 36/3 k.o. Kapucinsko
predmestje, ki je last dolžnice Maje Lengersdorf, Kersnikova 10, Ljubljana, z dnem
23. 3. 2000 zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,649.482 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
Z 1999/01198-13
IZ-6084
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01198 z dne 23. 11.
1999 je bilo triinpolsobno stanovanje št. 4,
v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Ulica bratov Učakar 44 v Ljubljani, v izmeri 113,51 m2 ter pripadajočega solastniškega deleža na vseh skupnih prostorih, delih,
napravah in zemljišču, ki je last dolžnika
Vukadinović Levski Daniela, Obala 124, Lucija in zastaviteljice Lukić Levski Daniele,
Ulica bratov Učakar 30, Ljubljana, z dnem
6. 1. 2000 zarubljeno v korist upnika Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
Z 1999/01556-11
IZ-6085
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 99/01556 z dne 15. 12. 1999
so bili pisarniški prostori s teraso, spremenjeno v pisarniški prostor, v skupni izmeri
353,66 m2, ki se nahaja levo od dvigal na
desni strani hodnika v IV. nadstropju na naslovu Železna c. 14 v Ljubljani in šestih
parkirnih mest št. 100, 101, 102, 103,
104 in 105 v 2.A kleti istega objekta, ki je
last dolžnika ISA.IT izobraževanje, svetovanje, aplikacije, informacijske tehnologije,
d.o.o., Jamova 39, Ljubljana, z dnem 26. 1.
2000 zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
II R 860/99-9
IZ-6086
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 860/99 z dne 25. 8. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 014, v Ljubljani, Agrokombinatska ulica 6č, v skupni izme-

ri 55,08 m2, ki je last zastavitelja Andjela
Zarića, Agrokombinatska 6č, Ljubljana, z
dnem 10. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
II R 847/99-9
IZ-6087
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 847/99 z dne 23. 8. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 10 v Ljubljani,
Resljeva 29, ki je last dolžnika Dekleva
Branka, Željne 84, Kočevje in zastaviteljice
Dekleva Matejke, Željne 84, Kočevje, vsakega do 1/2, z dnem 9. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,491.200 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
II R 955/99-9
IZ-6088
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 955/99 z dne 27. 9. 1999 je
bilo triinpolsobno stanovanje v izmeri
90,00 m2, v soseski BS III/111, BS 112/1
Črnuška Gmajna v II. nadstropju stanovanjskega bloka, ki stoji na parc. št. 276/1 in
263/1 k.o. Črnuče na naslovu Mllinska
pot 14, s solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in na
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, ki je last dolžnika
Ljubič Jožeta, Mlinska pot 14, Ljubljana, z
dnem 1. 12. 1999 zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,500.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000
Z 2000/00160-11
IZ-6089
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00160 z dne 28. 1. 2000
je bilo stanovanje št. 2 A2, kletno, v Medvodah, Cesta na Svetje 9, v izmeri 55,98 m2,
s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, ki je last dolžnika Lazić Dragota, Cesta na Svetje 9, Medvode, z dnem 14. 3.
2000 zarubljeno v korist upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,100.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000
Z 2000/00293-12
IZ-6099
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00293 z dne 17. 3. 2000
je bilo štirisobno stanovanje št. 8/12 s pomožnimi prostori, v skupni izmeri 93,45 m2,
v VIII. nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Brilejeva 14, last zastavitelja Iga
Grudna, Brilejeva 14, Ljubljana, z dnem
22. 3. 2000 zarubljeno v korist upnika BKS
- leasing, družba za leasing, financiranje in
trgovino, d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 51.130
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000
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Z 2000/00068-9
IZ-6101
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00068 z dne 25. 1. 2000
je bil poslovni prostor št. 11 v I. etaži palače
E poslovno apartmajskega stanovanjskega
objekta na Metelkovi ulici 15 v Ljubljani, v
izmeri 64,90 m2, ki je last zastavitelja Elmo,
d.d., Vojkova 58, Ljubljana, z dnem 22. 3.
2000 zarubljen v korist upnika Volksbank Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
150.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000

va 28 v Ljubljani, stoječega na parc. št.
234/5, 235 in 236 k.o. Brinje, skupaj s
sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in
funkcionalnem zemljišču,
ki sta last zastavitelja Prosen Dušana,
Suhadolčeva 64, Ljubljana, z dnem 24. 3.
2000 zarubljena v korist upnika Banka ekološko razvojni sklad Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,015.730 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

II R 964/99-8
IZ-6117
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 964/99 z dne 19. 10. 1999 je
bil lokal z oznako BN1 v nadstropju objekta
B v izmeri 42,44 m2 v trgovsko poslovnem
centru Dunajska Šarhova, ki je last dolžnice
Scagnetti Marjetice Vide, Krivec 30, Ljubljana, z dnem 22. 11. 1999 zarubljen v korist upnika Dolenjske banke, d.d., Seidlova
c. 3, Novo mesto, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

Z 2000/00127-9
IZ-6131
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00127 z dne 20. 1. 2000
so bili:
– poslovni lokal, ki se nahaja v poslovno
stanovanjski stavbi na Kolodvorski 14 v Ljubljani, v pritlični etaži, s pripadajočimi skladiščnimi prostori v kleti objekta, kjer se v naravi nahaja Caffe Granada, ki je last dolžnika Nedžat Durmiši, s.p., Kolodvorska 15,
Ljubljana in zastavitelja Nedžat Durmiši, Kolodvorska ul. 16, Ljubljana,
– poslovni prostori v medetaži (I. nadstropje) z oznako L 11 b, lociranega v zazidalnem kareju CO 5/1, v izmeri 36,90 m2,
v Lameli DE, del skladišča v (I.) kleti, označenega s številko 11b, v izmeri 93,92 m2 v
Lameli DE in parkirnega mesta št. 84, 85 in
86 v (I.) kleti objekta na naslovu Kolodvorska ul. 14 v Ljubljani v stanovanjsko poslovnem objektu L-2 Kolodvor, ki so last zastavitelja Mladinske knjige Biroopreme, d.d., Dunajska 121, Ljubljana,
z dnem 20. 3. 2000 zarubljeni v korist
upnika Volksbank - ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 300.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije veljavnem na dan plačila obveznosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

Z 1999/01572-10
IZ-6125
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01572 z dne 24. 12. 1999
je bilo celotno peto nadstropje poslovne stavbe na naslovu Mala ulica 5 v Ljubljani, ki je
last dolžnika Amas Consulting, d.o.o., Trg
republike 3, Ljubljana, z dnem 21. 3. 2000
zarubljeno v korist upnika Factor Banke, d.d.,
Železna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,000.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000
Z 2000/00103-8
IZ-6126
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00103 z dne 12. 1. 2000
so bili poslovni prostori v prvem nadstropju
poslovne stavbe na naslovu Slovenčeva 95
v Ljubljani, v skupni izmeri 320 m2 oziroma
neto 298 m2 in tri parkirna mesta, nahajajoča se na parc. št. 17/8 delno, 18/5, 17/4,
17/1, 17/7, 17/12, 828/4, 828/10, vpisanih pri vl. št. 650 k.o. Brinje I ter parc. št.
913/3, 914/2 delno in 912/1, vpisanih v
vl. št. 1513 in 1778 k.o. Stožice, ki je last
dolžnika Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana, z dnem 9. 2. 2000 zarubljeni v korist upnika Factor banke, d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000
Z 2000/00185-9
IZ-6127
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00185 z dne 28. 2. 2000
sta bila:
– dvosobno stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe Goriška 49 v
Ljubljani, stoječe na parc. št. 1963 k.o. Zgornja Šiška, vl. št. 1490, v neto površini
62,26 m2, skupaj s sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
– dvosobno stanovanje št. 54, v velikosti 52,46 m2, v stanovanjskem bloku Šarho-

Z 1999/01497-13
IZ-6132
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01497 z dne 8. 3. 2000 je
bilo dvosobno stanovanje št. 121, v skupni
izmeri 49,96 m2, ki sestoji iz kuhinje v izmeri
6,24 m2, sobe 18,84 m2, sobe v izmeri
13,56 m2, hodnika v izmeri 5,70 m2, kopalnice v izmeri 2,98 m2, balkona v izmeri
0,52 m2 in drugih prostorov v izmeri 2,12 m2
in se nahaja v 3. nadstropju stanovanjske
hiše na Toplarniški ulici 5 v Ljubljani, stoječi
na parcelni številki 804, 805, 831 in 832
k.o. Moste, ki je last dolžnika Karalić Senahida, Viška c. 44, Ljubljana, z dnem 3. 4.
2000 zarubljeno v korist upnika Muhič Blaža, Plešičeva ul. 4, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 86.000 DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan zapadlosti
posameznega obroka v plačilo s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000
Z 2000/00350
IZ-6133
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00350, ki ga je dne 9. 3. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-

novljena na dvosobnem stanovanju št. 59, v
7. nadstropju stanovanjskega objekta C, na
lokaciji SŠ 4/1 Stara Cerkev v Ljubljani,
Vodnikova 8, ki stoji na parc. št. 1047 k.o.
Stara Cerkev, v skupni izmeri 74,65 m2, k
stanovanju sodi tudi shramba v kleti ter solastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah stanovanjske hiše ter
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice
na podlagi prodajne pogodbe sklenjene s
prodajalko Bregar Renato dne 24. 11.
1999, zastavna pravica v korist upnika: SKB
Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,600.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2000
In 98/00510-17
IZ-6134
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 5. 10. 1999, opr.
št. In 98/00510-9 je bilo stanovanje št. 5 v
I. nadstropju stanovanjskega bloka C-2 v
tretjem nizu, III. stopnišče, skupina D v soseski BS-3 na naslovu Reboljeva 3 v Ljubljani v izmeri 77,50 m2 s pripadajočim kletnim prostorom, last Merc Grilj Marije, zarubljene v korist upnika Zupanič Matjaža zaradi izterjave 92.000 DEM v tolarski
protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2000
Z 2000/00260-9
IZ-6135
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00260 z dne 21. 1. 2000
sta bila poslovni prostor št. 2, v pritličju
objekta 2, v Ljubljani na naslovu Opekarska
13, v skupni izmeri 18,80 m2 in dvosobno
stanovanje v kleti stanovanjske hiše v Ljubljani, Mariborska ulica 24, v skupni izmeri
51,88 m2, ki sta last dolžnice Mravlja Evgenije, Dunajska c. 189, Ljubljana, z dnem
28. 2. 2000 zarubljeno v korist upnika Volksbank - ljudska banka, d.d., Miklošičeva
30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 114.054 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2000
Z 2000/00158-7
IZ-6136
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00158 z dne 9. 2. 2000 je
bil lokal - ordinacija na Zaloški 167, Ljubljana,
št. 12, v I. nadstropju stavbe - objekta malega
gospodarstva M-13, v izmeri 62,84 m2, v
zgradbi stoječi na parc. št. 370/14, 370/15,
372/7 in 374/2 k.o. Slape, ki je last dolžnice
Clemenz Marjetke, Malejeva ulica 11, Ljubljana, z dnem 28. 2. 2000 zarubljeno v korist
upnika BKS - leasing, družba za leasing, financiranje in trgovino, d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
44.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000
Z 2000/00297-3
IZ-6138
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00297 z dne 9. 3. 2000
je bilo enosobno stanovanje, v izmeri
39,27 m2, v VII. nadstropju na naslovu Celovška c. 136 v Ljubljani, ki je last dolžnice
Povše Cvetke, Celovška 136, Ljubljana, z
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dnem 3. 4. 2000 zarubljeno v korist upnika
Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 100.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2000
Z 2000/00060-9
IZ-6140
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00060 z dne 18. 1. 2000
je bil poslovni prostor - skladiščni prostori
št. 4, 5 in 6, v skupni izmeri 132,40 m2, v
objektu, ki stoji na parc. št. 440/96 k.o.
Dravlje na naslovu Cesta Ljubljanske brigade 23, Ljubljana, ki je last dolžnika BMX
trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23, Ljubljana, z dnem 23. 3.
2000 zarubljen v korist upnika Volksbank ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000
Z 2000/00073-10
IZ-6142
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00073 z dne 18. 1. 2000
sta bila:
– poslovni prostor št. 13 v pritličju objekta na naslovu Cesta Ljubljanske brigade
23 v Ljubljani, v skupni izmeri 32 m2, stoječega na parc. št. 440/24 k.o. Dravlje, ki je
last zastaviteljice Nevenke Sever, V Radno
40, Brezovica pri Ljubljani,
– poslovni prostor št. 12 v pritličju objekta na naslovu Cesta Ljubljanske brigade
23 v Ljubljani, v skupni izmeri 27,80 m2,
stoječega na parc. št. 440/24 k.o. Dravlje,
ki je last zastaviteljice Komes Marte, Preglov trg 2, Ljubljana,
z dnem 24. 3. 2000 zarubljena v korist
upnika SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000
II R 1399/98-13
IZ-6145
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1399/98 z dne 14. 1. 1999 je
bil poslovni prostor št. 10 v prvi etaži palače
E poslovno apartmajsko stanovanjskega objekta v ureditvenem območju CO 5/3, na
zemljišču parc. št. 188/9, 188/10,
188/12, 188/14, 188/15, 188/16,
188/17, 188/21, 188/22, 188/23 in
188/24, vse k.o. Tabor v Ljubljani, v neto
izmeri 46,50 m2, ki je last dolžnice Kolar
Kurent dr. Katarine, samostojne zdravstvene delavke z ordinacijo Ginekološka ambulanta, Dr. Katarina Kolar Kurent, Zaloška
167, Ljubljana, z dnem 3. 2. 1999 zarubljen v korist upnika Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
16,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2000
Z 2000/00474-7
IZ-6170
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00474 z dne 24. 3. 2000
so bili pisarniški prostori na naslovu Vurnikova 2 v Ljubljani, in sicer pisarne št. 307,
308, 311, čajna kuhinja št. 312 in garažni
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prostori št. 61, 62, 34, 63 in 75 ter skladiščni prostor št. 13, ki so last dolžnika Sinergo, d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, z dnem
17. 4. 2000 zarubljeni v korist upnika Volksbank - ljudska banka, d.d., Miklošičeva
30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2000
Z 2000/00488-7
IZ-6171
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00488 z dne 24. 3. 2000
je bila poslovna enota št. 24 v izmeri 95 m2
in hodnik v izmeri 3 m2, v I. nadstropju poslovno trgovskega centra na Tbilisijski cesti
59 v Ljubljani, ki je last dolžnika Belfor podjetje za trgovino in zastopstva, d.o.o., Tbilisijska 59, Ljubljana, z dnem 17. 4. 2000
zarubljena v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,300.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2000
Z 2000/00538-5
IZ-6173
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00538 z dne 12. 4. 2000
je bila nedograjena hiša oznake O1IS ob
Koseškem bajerju v Ljubljani, z bivalno površino O1IS v izmeri 156,58 m2, shrambo,
garažo in atrijem O1IA, ki je last dolžnika
Univerzal Rakič, export - import, podjetje za
gradbene in trgovske storitve, d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana in zastavitelja Rakić Veselka, Celovška c. 134, Ljubljana, z dnem
12. 4. 2000 zarubljena v korist upnika Poštne banke Slovenije, d.d., Vita Kraigherja 5,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2000
Z 2000/00330-8
IZ-6174
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00330 z dne 16. 3. 2000
je bilo trisobno stanovanje, številka 19, v 4.
nadstropju na naslovu Zvezda 3 v Ljubljani,
v izmeri 86,20 m2, ki stoji na parc. št.
923/22, vpisani v vl. št. 1019 k.o. Šentvid,
ki je last dolžnice Benulič Zore, Tivolska
40, Ljubljana, z dnem 4. 4. 2000 zarubljeno v korist upnika Ozelot, d.o.o., Hacquetova 9, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,135.980 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2000
Z 2000/00462-7
IZ-6195
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00462 z dne 24. 3. 2000
so bili poslovni prostori v objektu L-5, Lamela F, na naslovu Resljeva ul. 42, Ljubljana, in sicer prostora v pritličju v izmeri
43,72 m2, prostora v kleti v izmeri 41,49 m2
in parkirnega mesta L 17, s sorazmernim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih, napravah ter funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnika Šišić Mehmedalija, Tesarska 8, Ljubljana, z dnem 19. 4.
2000 zarubljeni 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 po srednjem tečaju
Banke Slovenije z obrestmi s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2000
Z 2000/00180-9
IZ-6196
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00180 z dne 4. 2. 2000
so bili:
– poslovni prostor - pisarna v skupni izmeri 162,70 m2, ki se nahaja v 1. nadstrpju
trgovsko skladiščnega objekta B2 na naslovu Ulica Ljubljanske brigade 23 a v Ljubljani,
– skladiščnega prostora v skupni izmeri
66,80 m2, ki se nahaja v nizkem pritličju
trgovsko skladiščnega objekta B2 na naslovu Ul. Ljubljanske brigade 23 a v Ljubljani,
– poslovnega prostora - lokala št. 107 v
skupni izmeri 73 m2, ki se nahaja v visokem
pritličju trgovsko skladiščnega objekta B2 v
Ljubljani na naslovu Ulica Ljubljanske brigade 23 a,
– dvosobnega stanovanja št. 11 v skupni izmeri 62,13 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ul.
bratov Učakar 68 v Ljubljani,
ki so last dolžnika Asist avtomatizacija
sistemov, d.o.o., Cesta v Kleče 16, Ljubljana, z dnem 7. 4. 2000 zarubljeni v korist
upnika SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2000
Z 2000/00357-6
IZ-6197
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00357 z dne 24. 3. 2000
je bilo trisobno stanovanje št. 59, v VI. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ziherlova 6 v Ljubljani, v skupni izmeri 77,29 m2, ki
je last dolžnika Kaučič Venčeslava, Ziherlova
6, Ljubljana, z dnem 19. 4. 2000 zarubljeno
v korist upnika SKB Banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2000
Z 2000/00342-6
IZ-6201
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00342 z dne 24. 3. 2000
je bil poslovni prostor E 26, ki se nahaja v
1. nadstropju Trgovsko poslovnega centra
Murgle v ureditvenem območju VS 2/7 Murgle ob Cesti v Mestni log, Ljubljana, v skupni izmeri 30,72 m2, s solastninsko pravico
na sorazmernem delu stavbišča, funkcionalnega zemljišča in skupnih delov ter naprav stavbe, ki je last zastaviteljice Milice
Mišić, Agrokombinatska 6, Ljubljana, z
dnem 19. 4. 2000 zarubljen v korist upnika
SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2000
Z 2000/00659-5
IZ-6249
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00659 z dne 5. 5. 2000
so bili poslovni prostori v pritličju in kleti
poslovno stanovanjske stavbe v Ljubljani,
na naslovu Bratovševa ploščad 1, ki v naravi
predstavljajo: mesnico v izmeri 69,44 m2,
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pripravljalnico - mesnico v izmeri 17,28 m2,
hodnik v izmeri 8,82 m2, stopnišče v izmeri
10,94 m2, bife v izmeri 31,22 m2, WC v
izmeri 10,88 m2, vetrolov v izmeri 2,50 m2
in v kleti garderobo v izmeri 24,52 m2, WC
v izmeri 1,04 m2, prostor pod stopnicami v
izmeri 3,00 m2, shrambo v izmeri 17,28 m2,
hodnik v izmeri 21,37 m2 in hladilnico v
izmeri 9,36 m2, vse stoječe na parc. št.
279/2 k.o. Stožice, ki so last dolžnika POS
- posredništvo Aleš Belšak, s.p., Rimska
ploščad 15, Ptuj, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 3. 2000, sklenjene s
prodajalcem Delikateso, d.d., Ljubljana,
Stegne 3, Ljubljana, z dnem 5. 5. 2000
zarubljeni v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,500.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Z 2000/00537-6
IZ-6251
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00537 z dne 5. 5. 2000
je bilo trisobno stanovanje, v skupni tlorisni
izmeri 75,76 m2, v III. nadstropju, vzhodna
polovica podstrešja stanovanjskega objekta
Ciril - Metodov trg 12 v Ljubljani, ki je last
zastaviteljev Sivec - Špolar Nade in Špolar
Antona, oba Ciril Metodov trg 12, Ljubljana,
z dnem 5. 5. 2000 zarubljeno v korist upnika Poštne banke Slovenije, d.d., Vita Kraiherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Z 2000/00489-6
IZ-6252
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00489 z dne 27. 3. 2000
je bila dolžnikova nepremičnina - parc. št.
902/49 - dvorišče v izmeri 67 m2 in poslovna stavba v izmeri 544 m2, parc. št. 902/29
- dvorišče v izmeri 108 m2, parc. št. 902/28
- dvorišče v izmeri 206 m2, parc. št. 902/9
- poslovna stavba v izmeri 21 m2, dvorišče v
izmeri 1757 m2 - v naravi dostavna cesta in
vratarnica, do 5/100, parc. 902/39 - posl.
st. v izmeri 43 m2 - v naravi trafo postaja do
5/100, parc. št. 902/34 - posl. st. 62 m2 v naravi kotlarna v pritličju do 25/1000 vse
k.o. Črnuče, ki je last dolžnika Altrak trgovsko podjetje, d.o.o., Pot k sejmišču 30,
Ljubljana - Črnuče, z dnem 12. 5. 2000
zarubljena v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,400.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 2000/00655-6
IZ-6253
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00655 z dne 9. 5. 2000
je bil poslovni prostor - lokal št. 6, v izmeri
64,44 m2 in del lokala št. 7 v velikosti
15,20 m2, skupaj 79,64 m2 v I. nadstropju
objekta M-9 v Ljubljani, na naslovu Zaloška
cesta 159, Obrtna cona Moste, ki je last
dolžnika Simed Zobozdravstvo, d.o.o., Zaloška cesta 159, Ljubljana, z dnem 9. 5.
2000 zarubljeno v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
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veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,620.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Z 1999/01196-7
IZ-6254
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01196 z dne 19. 11.
1999 je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
12, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka
na Maroltovi 4 v Ljubljani, v skupni izmeri
63,70 m2, stoječe na parc. št. 980/2,
978/2, 971, 972, 973, 974, 895, 976,
970, vse k.o. Brinje, ki je last dolžnice Pirc
Anite, Trebinjska ulica 13, Ljubljana, z dnem
8. 12. 1999 zarubljeno v korist upnika Die
Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 700.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 2000/00359-9
IZ-6255
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00359 z dne 18. 4. 2000
je bilo stanovanje št. M8 v izmeri 60,58 m2,
z balkonom v izmeri 9,84 m2, v mansardi
objekta na Donovi cesti 2 v Medvodah ter
podstrešje nad mansardama M8 in M3 v
skupni izmeri 91,38 m2, v mansardi navedenega objekta v IV. gradbeni fazi s pripadajočim parkirnim mestom št. 6 v kleti ter
pripadajočim sorazmernim delom skupnih
prostorov, delov in naprav celotne stavbe in
funkcionalnega zemljišča v izmeri 8,3 m2,
hodnik 3,43 m2, shramba 1,13 m2, kolesarnica 1,07 m2, strojnica in terasa na strehi poslovno stanovanjske stavbe v izmeri
97,03 m2, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe M8-2/PSOM/98 z dne
17. 12. 1998, sklenjene s prodajalcem IPC
Holding, Tacenska 133, Ljubljana, z dnem
18. 4. 2000 zarubljeno v korist upnika SKB
Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Z 2000/00513-7
IZ-6259
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00513 z dne 24. 3. 2000
je bil poslovni prostor št. C, D, v velikosti
61,90 m2, ki se nahaja na objektu B 13
ureditvenega območja ŠS 4/4 v Ljubljani,
naslov Selanov trg 2, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 436, 438/1, 442/1, 442/2 in
443 vse k.o. Šentvid, ki je last zastaviteljice
Oprešnik Marije, Ulica Janeza Rožiča 12,
Ljubljana, z dnem 11. 5. 2000 zarubljen v
korist upnika Nove ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 1999/01516-9
IZ-6261
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01516 z dne 13. 12.
1999 je bilo enosobno stanovanje, ki se
nahaja v 2. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta S-1, v soseski ŠS-7/1, v Ljubljani, na naslovu Smrtnikova 4, št. stanova-

nja B1 212, v skupni izmeri 39,86 m2, balkon 4,20 m2 in kletna shramba, ki je last
dolžnika Ivanc Zmagoslava, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, z dnem 18. 1. 2000 zarubljeno v korist upnika Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 175.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 2000/00331-8
IZ-6262
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00331 z dne 9. 3. 2000 je
bilo stanovanje št. 14, v 1. nadstropju stanovanjskega objekta v Ljubljani, Bežigrad 14, v
skupni izmeri 46,98 m2 in pripadajočega sorazmernega solastniškega deleža na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah ter funkcionalnega zemljišča objekta, v katerem se
nahaja, ki stoji na parc. št. 1988/1, vl. št.
281 k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja Pisek Marjana, Bežigrad 14, Ljubljana, z dnem
28. 3. 2000 zarubljeno v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 1999/01486-8
IZ-6264
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01486 z dne 3. 12. 1999
je bil poslovni prostor št. P4, v izmeri
35,21 m2, v pritličju objekta na Donovi cesti 2
v Medvodah in eno zunanje parkirno mesto,
stoječe na parc. št. 42/1 in 286/2, vl. št.
754 k.o. Medvode, ki je last dolžnika Defile
družbe za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Čelesnikova ulica 22, Medvode, z
dnem 3. 1. 2000 zarubljen v korist upnika Die
Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 1999/01518-8
IZ-6265
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01518 z dne 15. 12.
1999 je bil poslovni prostor št. 70, v izmeri
114,70 m2 v pritličju objekta G-1 v soseski
VS-1 Trnovo na naslovu Ziherlova 6 v Ljubljani, stoječem na parc. št. 140/5, 140/9
in 140/10, h kateremu spada funkcionalno
zemljišče parc. št. 140/2, vse k.o. Trnovsko predmestje, ki je last zastaviteljice Novak Olge, Srebrničeva ul. 8, Ljubljana, z
dnem 19. 1. 2000 zarubljen v korist upnika
Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz
14, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 350.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 1999/01557-7
IZ-6267
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01557 z dne 21. 12.
1999 je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v
pritličju objekta A, Ul. Borca Petra 30, stanovanjsko naselje Beli gaj I. v Dobrovi, v
izmeri 44,74 m2, ki je last dolžnika Čibej
Natalije, Abramova ulica 8, Ljubljana, z
dnem 17. 1. 2000 zarubljeno v korist upni-
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ka Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz
14, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 670.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 2000/00571-6
IZ-6268
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00571 z dne 5. 5. 2000
sta bila:
– trosobno stanovanje št. 4, v skupni
izmeri 115,42 m2, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, na naslovu Komenskega 14, ki stoji na parc. št. 299, vl. št.
319 k.o. Tabor, ki je last Pogačar Romane,
Komenskega 14, Ljubljana, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih, napravah ter na
funkcionalnem zemljišču in
– dvosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, na
naslovu Komenskega 14, v skupni izmeri
97,98 m2, ki stoji na parc. št. 299, vl. št.
319 k.o. Tabor, last Vilpo proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Komenskega 14, Ljubljana, skupaj s sorazmernim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih, napravah ter na funcionalnem zemljišču,
z dnem 5. 5. 2000 zarubljena v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,100.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Z 2000/00694-5
IZ-6269
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00694 z dne 5. 5. 2000
sta bila:
– stanovanje v izmeri 73,98 m2 v stanovanjski hiši v Ljubljani, Runkova 7, stoječe
na parc. št. 1927, vl. št. 1490 k.o. Zg.
Šiška, ki je last dolžnice in zastaviteljice Dragice Simčič, Runkova ulica 7, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
s prodajalcem Občino Ljubljana Šiška dne
5. 11. 1991, skupaj s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču,
– stanovanje št. 26, v izmeri 65,02 m2,
v 7. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Gorazdova 17, last dolžnikov Anite Krapež, Celovška c. 108, Ljubljana in Anžič
Andreja, Runkova 7, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem
Darinko in Mijom Zvonarjem dne 3. 1.
2000, skupaj s solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
ter funkcionalnem zemljišču,
z dnem 5. 5. 2000 zarubljena v korist
upnika Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
Z 2000/00355-8
IZ-6270
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00355 z dne 9. 3. 2000
sta bila dvoinpolsobno stanovanje št. 26, v
izmeri 62,94 m2 in dvoinpolsobno stanovanje št. 41, v izmeri 62,94 m2, ki se nahajata
v mansardi stanovanjskega objekta Zelena
pot 28 v Ljubljani, katerima pripadata še
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shrambi št. 26 in 27 in parkirni mesti št. 10
in 11, ki stojita na parc. št. 252/1, 252/3
in 253 k.o. Trnovsko predmestje, ki sta last
zastaviteljice Hočevar Nataše, Zelena pot
28, Ljubljana na podlagi prodajne pogodbe
št. 2/93 z dne 29. 11. 1993, sklenjene
med SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o., in
zastaviteljico, z dnem 14. 3. 2000 zarubljena v korist upnika Die Karntner Sparkasse
AG, Neuer Platz 14, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,250.788,36 ATS in 864.063,71 ATS v
tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 2000/00275-8
IZ-6271
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00275 z dne 21. 2. 2000
je bilo stanovanje v II. nadstropju na levi
strani stanovanjske hiše v Ljubljani, na naslovu Kotnikova 13, v skupni izmeri
80,64 m2, ki je last dolžnice Hribar Cvetke,
Hubadova ulica 6, Ljubljana na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 2. 2. 2000
s prodajalcema Antonom Sedlarjem in Arijano Lanegger ter Cvetko Hribar kot kupovalko, z dnem 27. 3. 2000 zarubljeno v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz
14, A-9020 Celovec, za zavarovanje denarne terjatve v višini 910.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000

jekta G1, na Kogojevi 4 v Ljubljani, ki stoji
na zemljišču parc. št. 809/25 k.o. Dravlje,
Soseska S-6, ki je last zastaviteljice Darije
Dević, Štihova ulica 23, Ljubljana, na podlagi Sklepa o dedovanju ID 408/98 z dne
27. 10. 1998 Okrajnega sodišča v Ljubljani
in na podlagi kupne pogodbe z dne 27. 1.
1999, sklenjene s prodajalko Lidijo Furlan,
Šišenska 15, Ljubljana,
z dnem 11. 5. 2000 zarubljena v korist
upnika Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 1999/01261-9
IZ-6274
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01261 z dne 3. 12. 1999
je bila poslovna enota št. 21/1 a, v izmeri
48,50 m2, v I. nadstropju poslovno - trgovskega centra ob Tbilisijski cesti v Ljubljani, ki
je last dolžnice Blaha Jasne, Štefanova 1,
Ljubljana in zastavitelja Galenit, svetovanje in
trgovina, d.o.o., Štefanova 3, Ljubljana, z
dnem 7. 1. 2000 zarubljena v korist upnika
Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,000.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000

Z 2000/00202-9
IZ-6272
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00202 z dne 24. 3. 2000
je bilo enoinpolsobno stanovanje v Ljubljani, Mazijeva 9 (prej Štefanova 15), v drugem nadstropju, št. 12, v skupni izmeri
38,12 m2 in kletnim prostorom, ki se nahaja v stanovanjskem objektu, stoječem na
parc. št. 698, 699 in 701 k.o. Spodnja
Šiška, ki je last zastaviteljev Slavka Melika,
Ljubljana, Hudovernikova ulica 13 in Renate Filipić, Ljubljana, Grablovčeva ulica 24,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 5. 1999, sklenjene s
prodajalcem Bižal Sandijem, Breg pri Kočevju 28a, Stara Cerkev, z dnem 9. 5. 2000
zarubljeno v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 450.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

Z 2000/00778-6
IZ-6276
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00778 z dne 9. 5. 2000
je bilo stanovanje št. B 3.6 v III. nadstropju v
vhodu B iz Bavarske steze, v izmeri
125,86 m2, s pripadajočo kletno shrambo
št. I B1 v tlorisni izmeri 6,10 m 2 v prvi kleti,
parkirna mesta št. 87 in 88 v tretji kleti, kar
se vse nahaja v poslovno - stanovanjskem
objektu, zgrajenem na parc. št. 232 in št.
233, pripisanih pri vl. št. 11, parc. št. 234,
vpisanih pri vl. št. 6 in parc. št. 235 in št.
236, pripisanih pri vl. št. 24, vse k.o. Poljansko predmestje, ki je last dolžnika Glišič
Zorana, Stari trg 26, Ljubljana in zastaviteljice Glišič Darje, Strossmayerjeva ul. 28, Maribor, vsakega do 1/2, z dnem 9. 5. 2000
zarubljeno v korist upnika Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

Z 2000/00366-5
IZ-6273
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00366 z dne 20. 3. 2000
je bila:
– stanovanje št. 14, neto površine
57,43 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Štihova 3, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih,objektih in napravah, ki je
last zastaviteljice Darije Dević, Štihova ulica
3, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1279/91 z
dne 14. 1. 1992 in dodatka št. 01/92-SG
z dne 13. 7. 1992 k tej kupoprodajni pogodbi, sklenjenih s prodajalcem Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
– garsonjera št. 28, neto površine
25,70 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju ob-

Z 1999/01056-7
IZ-6277
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01056 z dne 19. 10.
1999 je bilo stanovanje št. 10, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Mucherjeva ul. 8, v skupni izmeri 44,63 m2, ki sestoji iz predsobe 3,34 m2, kuhinje
15,03 m2, kopalnice 3,97 m2, sobe
16,93 m2, garderobe 3,55 m2, loža, pripada pa mu še klet, ki je last dolžnika Zupanc
Aleksandra, Ulica Frankolovskih žrtev 15,
Celje, z dnem 23. 11. 1999 zarubljeno v
korist upnika Die Karntner Sprakasse AG,
Neuer Platz 14, 9020 Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
570.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
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Z 2000/00107-7
IZ-6278
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00107 z dne 12. 1.
2000 je bilo štirisobno stanovanje št.
5/12, v izmeri 91,94 m 2, v V. nadstropju
stanovanjske hiše na Brilejevi ul. 13 v Ljubljani, ki je last zastaviteljic Prešeren Nine in
Marije, obe Brilejeva ul. 3, Ljubljana, z
dnem 10. 2. 2000 zarubljeno v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
700.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 1999/01260-8
IZ-6279
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01260 z dne 19. 11.
1999 je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
4, v skupni površini 44,16 m2 v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Hafnerjeva
8a, Ljubljana, stoječega na parc. št. 920/1
k.o. Bežigrad, ki je last dolžnikov Maierle Eminović Mirela in Eminović Ibrahim, oba
Hafnerjeva ulica 8a, Ljubljana, z dnem
7. 12. 1999 zarubljeno v korist upnika Die
Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 210.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 2000/00179-7
IZ-6280
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00179 z dne 28. 1. 2000
so bili kletni prostori v poslovni stavbi v Ljubljani, Dunajska 63, ki obsegajo sprejemnico v
izmeri 15,40 m2, čakalnico v izmeri 4,00 m2,
WC v izmeri 3,40 m2, skladišče v izmeri
2,90 m2, soba za zdravnika v izmeri 12,40 m2,
solarij v izmeri 9,80 m2, hodnik v izmeri
12,20 m2, garderoba 6,80 m2, soba za nego
nohtov v izmeri 10,80 m2, soba za nego obraza v izmeri 8,00 m2, soba za nego telesa v
izmeri 7,50 m2, prostori p.s. v izmeri 1,80 m2,
skupaj 95 m2, ter sorazmernega deleža na
skupnih delih, napravah in prostorih, ki so last
dolžnika BM Studio storitve in prodaja, d.o.o.,
Dunajska 63, Ljubljana, z dnem 2. 3. 2000
zarubljeni v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,200.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 2000/00125-7
IZ-6281
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00125 z dne 25. 1. 2000
je bil poslovni prostor v drugem nadstropju
poslovno stanovanjskega bloka na Celovški
106 v Ljubljani, v izmeri 80,20 m2 (ki je z
okni obrnjen proti SV) s pripadajočimi prostori v kleti in sorazmernim deležem na skupnih prostorih in napravah, ki je last dolžnika
Hobo Finance, d.o.o., Celovška 106, Ljubljana, z dnem 10. 2. 2000 zarubljen v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
710.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
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Z 2000/00203-8
IZ-6284
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani Z 2000/00203 z dne 9. 2.
2000 so bili poslovni prostori v II.
nadstropju poslovnega objekta na Tržaški 132 v Ljubljani - v naravi pisarne št.
221, 222, 223, 224, 225, 226 in 227 v
skupni izmeri 102,95 m2 s pripadajočim
idealnim deležem na skupnih in pomožnih
prostorih etaže (hodniki, stopnišča, sanitarije, shrambe) v izmeri 41,57 m2, torej
skupaj 144,52 m2 ter s pripadajočimi
parkirnimi mesti ob poslovnem objektu v
sorazmerju s kupljeno površino prostorov,
ki so last dolžnika Lespatex trgovsko
podjetje, d.o.o., Tržaška c. 132, Ljubljana, z dnem 2. 3. 2000 zarubljeni v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Neuer
Platz 14, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,300.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000
Z 2000/00353-10
IZ-6331
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00353 z dne 20. 3. 2000
je bilo stanovanje št. 12, v II. nadstropju
stanovanjske hiše Zvonarska 5 v Ljubljani, v
skupni izmeri 61,12 m2, ki je last zastaviteljice Bevek Vide, Zvonarska ul. 5, Ljubljana,
na podlagi sklepa o dedovanju opr. št. I D
709/98 z dne 20. 5. 1999, z dnem 6. 4.
2000 zarubljeno v korist upnika Hranilnica
in posojilnica kmetijsko gozdarske pokrajine Kočevske, d.d., Roška c. 8, Kočevje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000
II R 497/99-11
IZ-6404
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 497/99 z dne 9. 6. 1999 je
bilo stanovanje št. 21, na Kotnikovi 20 v
Ljubljani, v izmeri 111,25 m2, v IV. nadstropju stavbe ter pripadajoči kletni shrambi in parkirnemu prostoru št. 177 v II. kleti
iste stavbe ter pripadajočih površinah skupnih delov, objektov in naprav ter funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika Greganovič Branka, Kotnikova 12, Ljubljana, z
dnem 4. 2. 2000 zarubljeno v korist upnika Banke Societe Generale Ljubljana, d.d.,
Trg republike 3, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 153.645,88 XEU
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000
Z 2000/00711-7
IZ-6417
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00711 z dne 25. 5. 2000
je bilo dvosobno stanovanje št. 5, v I. nadstropju v stanovanjskem objektu na naslovu
Postojnska 23, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 532, vl. št. 790 k.o. Gradišče II in obsega kuhinjo, dve sobi, kopalnico s straniščem, hodnik, shrambo in klet, ki je last
dolžnika Drmanovič Mirče, Preglov trg 4,
Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne 12. 12. 1997 s Kostova Slobodanko, Postojnska 23, Ljubljana, z dnem
25. 5. 2000 zarubljeno v korist upnika

Gorič Tadeja, Latkova vas 94, Prebold, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,666.600 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2000
Z 2000/00265-7
IZ-6418
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00265 z dne 16. 2. 2000
je bila stanovanjska hiša - dvojček št. F9 v
novem naselju v skupni izmeri 101,30 m2,
stoječa na parc. št. 876/11 k.o. Ježica, ki v
naravi predstavlja stanovanjsko stavbo v izmeri 67 m2, dvorišče v izmeri 183 m2 na naslovu Saveljska c. 73, Ljubljana, ki je last dolžnika Kocutar Vitomirja, Trnovska ulica 10, Ljubljana in zastaviteljice Kocutar Metode, Trnovska ulica 10, Ljubljana, vsakega do 1/2 na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. S-F9 z
dne 20. 1. 2000, sklenjene s prodajalcem
Eurometall, d.o.o., Medvode, Žlebe 3E,
Medvode in kupcema - dolžnikom in zastaviteljico, z dnem 25. 5. 2000 zarubljena v korist upnika Avtotehna, d.d., Celovška c. 175,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 140.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2000
IV R 176/99
IZ-6105
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve opr. št. IV R
176/99 z dne 30. 12. 1999 je na stanovanju št. 18 v II. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Ragovska 10a, Novo mesto, ki meri 22 m2 stanovanjskih in pomožnih prostorov ter sorazmerni del skupnih
prostorov, delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča, na zemljišču parc. št. 229
k.o., Kandija, stanovanje pa je zastavna
dolžnica Jožefa oziroma Pepca Modic pridobila na podlagi pogodbe za stanovanje
št. 501/91-91 z dne 11. 11. 1991, sklenjene med zastavnico in Občinami Črnomelj, Metlika, Trebnje in Novo mesto, z rubežem pridobljena zastavna pravica v korist
upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za znesek
2,500.000 SIT s pp, razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 12. 1999
IV R 132/99
IZ-6113
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 1353/99 z dne
11. 8. 1999 in sklepa tega sodišča, opr. št.
IV R 132/99 z dne 26. 10. 1999, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se zarubi enosobno
stanovanje št. 2, v prvem nadstropju bloka
na naslovu Jakčeva ulica 10 v Novem mestu, stoječega na parc. št. 191, ki je vpisana v vl. št. 1211 k.o., Kandija, last dolžnice
Renate Mikec, roj. 28. 9. 1966 in zastavitelja Viktorja Mikca, roj. 7. 4. 1938, oba
Mali Slatnik 35, Novo mesto, pridobljeno
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s
prodajalcem Aljo Klobčaver, Jakčeva ulica
10, Novo mesto, dne 5. 8. 1999 in overjene pri notarju Andreju Tiranu, dne 5. 8.
1999, pod št. OV 3466/99.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 10. 1999
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IV R 144/99
IZ-6114
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po čl. 250 ZIZ, opr. št.
435/99 z dne 5. 7. 1999 in dodatka k
temu sporazumu, opr. št. SV 543/99 z
dne 8. 9. 1999 notarke Marte Malič iz Novega mesta, ter sklepa tega sodišča opr.
št. IV R 144/99 z dne 11. 10. 1999, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z
zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se zarubi: dvosobno
stanovanje številka 4 v I. nadstropju bloka
Ulica Slavka Gruma 16, ki stoji na parc. št.
866/10, vl. št. 808 k.o., Šmihel pri Novem mestu, ki je last zastavitelja Živec Mihaela, roj. 1. 6. 1966, Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 16, pridobljeno na podlagi
prodajne pogodbe sklenjene med Bukovec Branko, roj. 11. 10. 1954, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 16, kot prodajalko
in Živec Mihaelom, roj. 1. 6. 1966, Novo
mesto, Ulica Slavka Gruma 16, kot kupcem, dne 18. 4. 1996 in overjeno pri notarju Andreju Tiranu, dne 22. 4. 1996, pod
št. OV 1838/96.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 10. 1999
In 99/00081
IZ-6202
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnika Janeza Krašovca,
Ljubljana, Herbersteinova ulica 18, ki ga
zastopa odvetnica Maruša de Gleria, zoper
dolžnico Olgo Pirnat, Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 52, zaradi izterjave zneska
486.960 SIT s pp sklenilo:
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Novem mestu
opr. št. In 99/00081 z dne 29. 9. 1999 je
bilo eno in pol sobno stanovanje št. 18 v
izmeri 48,90 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stan. hiše v Novem mestu, Ulica
Slavka Gruma 52, ki stoji na parc. št.
877/5, vpisana v vlož. št. 808 k.o., Šmihel
pri Novem mestu in ki je last dolžnice Olge
Pirnat, Ulica Slavka Gruma 52, Novo mesto, z dnem 30. 3. 2000 zarubljeno v korist
upnika Janeza Krašovca, Herbersteinova ul.
18, Ljubljana, zaradi izvršbe za izterjavo denarne terjatve v višini 486.960 SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 4. 2000
Z 2000/00080
IZ-6203
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 44/00 z dne
18. 1. 2000 in sklepa tega sodišča opr. št.
Z 2000/00080 z dne 11. 4. 2000, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se v korist upnika Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova
38, Ljubljana, zarubi poslovni prostor št. 1 v
velikosti 57,45 m2 s skladiščnim prostorom
v izmeri 17,75 m2 v hiši 14 na Prešernovem
trgu v Novem mestu, last zastavitelja Bučarja Staneta, Prešernov trg 2, Novo mesto na
podlagi kupne pogodbe št. 366/89, sklenjene z GIP Pionir Novo mesto, kot prodajalcem dne 5. 4. 1989 in klet št. 2 v površini 22,10 m2 v objektu št. 15 na Prešernovem trgu v Novem mestu, last zastavitelja na
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podlagi kupne pogodbe št. 144/90, sklenjene z GIP Pionir Novo mesto kot prodajalcem dne 20. 3. 1990.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 4. 2000
In 72/98
IZ-6246
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
In 72/98-5 z dne 8. 12. 1999 je bil dne
4. 5. 2000 opravljen v korist upnika Vladka
Petkoviča, Pod Trško goro 48, Novo mesto, ki ga zastopa odvetnik Borut Škerlj,rubež poslovnega prostora - paviljonskega objekta št. 4 v izmeri 64,35 m2 na zemljišču
parc. št. 1051/2 k.o., Šmihel pri Novem
mestu - lokal Pizzeria Oaza na Šegovi 8 a v
Novem mestu, last dolžnika Slavka Mihaliča, Smrečnikova 24, Novo mesto.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 4. 5. 2000
II R 51/99
IZ-6296
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem sodniku posamezniku Benjaminu
Auer, na podlagi sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ sklenjenega z notarskim zapisom notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV
122/99-1 z dne 11. 2. 1999 v izvršilni
zadevi predlagateljev upnika Nova Ljubljanska banka, d.d, Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26, 2001 Maribor,
ki ga zastopa Viktorija Frelih in dolžnik, ki
je hkrati zastavni dolžnik ADK, d.o.o., Jaskova 18, Maribor, ki ga zastopa direktor
Bogdan Špes, v postopku za zavarovanje
denarne terjatve z zastavno pravico na premičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 5. 3. 1999 sklenilo:
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva
26, Maribor, do dolžnika ADK, d.o.o., Jaskova 18, Maribor, v višini 2,200.000 DEM
s pp, dovoli in odreja popis stvari v korist
upnika, ki so last dolžnika, in sicer:
– stroj za ravnanje pločevine, št. osn.
sred. 500933,
– radialni vrtalni stroj, št. osn. sred.
500944,
– mostovno dvigalo, št. osn. sred.
500972,
– mostovno dvigalo, št. osn. sred.
500973,
– mostovno dvigalo, št. osn. sred.
500974,
– kompresor vijačni VOS 55, št. osn.
sred. 500977,
ki se nahajajo na naslovu Dolane 33/a,
Cirkulane.
S popisom pridobi upnik zastavno pravico na navedenih stvareh.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 3. 1999
R 182/99
IZ-3954
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom opr. št. R 182/99 z dne
22. 12. 1999 v zadevi upnika Mini Market,
d.o.o., Stranice 120, Maribor, zoper dolžnika Bis-trade, d.o.o., Slovenske Konjice,
Stari trg 12, ter zastavitelja Brglez Ivana,
Poljska cesta 11, Slovenske Konjice, zaradi zavarovanja denarne terjatve z ustanovi-

tvijo zastavne pravice na nepremičnini zastavitelja, ki ni vpisana v Zemljiški knjigi, na
podlagi sporazuma strank in na osnovi
251. člena ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v Zemljiški knjigi,
kot etažna lastnina in obsega poslovni prostor številka 11 v izmeri 45,90 m2 v poslovnem centru v Slovenskih Konjicah na parcelnih številkah 1559 in 1560 vl. št. 1496
k.o. Konjice, ki je last Brglez Ivana, Poljska
cesta 11, Slovenske Konjice, kot zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 1. 1996, overjene pri notarju Marguč
Francu pod opr. št. OV 78/96.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 12. 1999
In 2000/00008
IZ-6067
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe
tudi z novim izvršilnim sredstvom opr. št. I
98/696, sedaj In 2000/00008 z dne
20. 1. 2000 se v korist upnika SZ Atrij,
z.o.o., ZE Rifnik, ul. Dušana Kvedra 11,
Šentjur, zaradi izterjave 198.283 SIT s pp,
v skladu s čl. 211/III ZIZ opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer stanovanja na naslovu Ul. Miloša
Zidanška 10/a, Šentjur, v 2. nadstropju št.
10 v izmeri 71,10 m2, ki je last dolžnika
Zdravka Pintariča na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 1/91 z dne 8. 11. 1991.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 3. 3. 2000
In 97/00012
IZ-6068
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 97/00012 z dne 20. 1. 2000 se
v korist upnika Traffic, d.o.o., Mozirje, Savinjska 25, zaradi izterjave 15.000 DEM v
tolarski protivrednosti s pp, v skladu s čl.
211/III ZIZ opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja
št. 12 v izmeri 75,90 m2 na naslovu Ul.
Valentina Orožna 8/a, Šentjur, ki je last dolžnika Gvida Viranta, Ul. Valentina Orožna 8/a,
Šentjur, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Industrija kov. izdelkov in opreme
Alpos, p.o., Šentjur in kupcem Gvidom Virantom.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 3. 3. 2000
In 2000/00007
IZ-6102
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe
tudi z novim izvršilnim sredstvom tega sodišča opr. št. I 98/591, sedaj In
2000/00007 z dne 20. 1. 2000 se v korist
upnika SZ Atrij, z.o.o., ZE Rifnik, Ul. Dušana Kvedra 11, Šentjur, zaradi izterjave
167.001,60 SIT s pp, v skladu s čl. 211/III
ZIZ opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št.
11 v 2. nadstropju v izmeri 55,35 m 2 na
naslovu Miloša Zidanška 8/b, Šentjur, ki je
last dolžnika Jožeta Gajška, Miloša Zidanška 8/b, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 49/91 z dne
12. 11. 1991 v zvezi z menjalno pogodbo z
dne 16. 4. 1993. Zapisnik o rubežu ima
pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 3. 3. 2000
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Z 2000/00053
IZ-6115
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00053, ki ga je dne 27. 3. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila ustanovljena zastavna pravica na nepremičnini, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje v III. nadstropju stanovanjske hiše Cesta
20. julija 2, Zagorje ob Savi, v izmeri
29,88 m2 s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, stoječe na parc. št. 1181 vl.
št. 1035 k.o. Zagorje-mesto, ki je last zastavitelja Antona Feštajna, Cesta 20. julija 2,
Zagorje ob Savi, zastavna pravica v korist
upnika Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 3. 2000
Z 2000/00085
IZ-6181
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00085, ki ga je dne 21. 4. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta v Zagorju ob Savi, Cesta zmage 37, v površini
62,50 m2, ki je last dolžnika Borisa Zalokarja, s.p., Ribnik 21, Trbovlje, zastavna pravica v korist upnika Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubjanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 4. 2000
Z 52/2000
IZ-6182
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Trbovljah Z 52/2000 z dne 22. 3. 2000 je
bila poslovna zgradba na naslovu Cesta 3.
julija 7, Hrastnik, parc. št. 230, stavbišče v
izmeri 1874 m2, vl. št. 470 k.o. Hrastnik-mesto s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču, in sicer v višini
2/20-ink solastniškega deleža, ki jih je zastavitelj pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji solastniškega deleža št.
1/99 z dne 3. 12. 1999, zarubljena za zavarovanja denarne terjatve v višini
40,000.000 tolarjev s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 11. 4. 2000
Z 2000/00090
IZ-6233
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00090, ki ga je dne 8. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer stanovanje v 2.
nadstropju stanovanjske hiše Novi log 11,
Hrastnik v izmeri 64,20 m2 s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše ter funkcionalnem zemljišču hiše, ki je last dolžnika
Oberčkal Petra, Trg F. Kozarja 7, Hrastnik,
zastavna pravica v korist upnika Banke Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske Banke, Trg revolucije 25 c. Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,879.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. 5. 2000
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Z 2000/00020
IZ-4663
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00020, ki ga je dne 28. 2. 2000
izdalo Okrajno sodišče na Vrhniki, je bila
ustanovljena zastavna pravica na naslednjih
premičninah:
1. center za obdelavo lesa znamke SAC
tip F4S in P.4 z orodjem za izdelavo okenskih okvirjev, leto izdelave 1994.
2. montažna linija za okna in vrata znamke OMGA, skupaj z:
– montažno mizo tip CFT 220,
– montažno mizo tip BA 525,
– vrtalnim stojem tip FCMV-2T,
– čelilnikom tip AL 735,
leto izdelave 1996.
3. čelilnik znamke BOLE tip AL BCP-250
z avtomatskim sortiranjem, leto izdelave
1999.
4. stroj za mešanje in kitanje znamke
FOREL tip 1200/2 letnik 1992, generalno
obnovljen, št. stroja 3496-3246.
5. zračni kompresor znamke OMEGA
AIR tip KS 12/10, s tlačno posodo TP 750
V10 in sušilnikom zraka CE 104, leto izdelave 1999.
6. viličar
znamke
CLARK
tip
C500Y80PD, diesel pogon, nosilnost 4000
kg ser. št. Y685-2239GEF5480, leto izdelave 1988.
7. zunanja sušilnica za les znamke INCOMAC tip MAC 35-3G, rabljena.
8. sušilnica za les znamke INCOMAC tip
15/4GD, št. 922675, rabljena.
9. brusilni stroj za les znamke STAHLE
tip 180C, št. 9/1984, leto izdelave 1997,
ki so last dolžnika Mizarstvo in steklarstvo
ter izdelava in montaža stavbnega pohištva
Nagode Janez, s.p., Logatec, Tržaška c. 64,
v korist upnika Zadružna Hranilno kreditivna
služba Žiri - Vrh svetih treh kraljev, p.o., Trg
svobode 2, Žiri, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 2. 2000

Razpisi
delovnih mest
Št. 111-8/00-0515
Ob-31874
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v

prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 336/00
Ob-31894
Osnovna šola Kozje, Kozje 131, 3260
Kozje, objavlja prosta delovna mesta:
1. vzgojiteljico predšolskih otrok za
določen čas, s polnim delovnim časom,
2. tri pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok za določen čas, s polnim delovnim časom.
Pogoji pod 1. in 2.: v skladu z zakonom
o vrtcih.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 15 dneh po objavi
oglasa na naslov: Osnovna šola Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje. O izbiri bodo kandidati
obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Kozje

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. 404-08-242/2000
Ob-31910
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000
Ljubljana, št. faksa: 061/131-81-64.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: pisarniški material in
drobni inventar: potrošni pisarniški material, papir, tiskovine, potrošni material
za foto tehniko in ostalo biro tehniko,
potrošni material za računalništvo, baterije za široko potrošnjo, fotomaterial,
audio-video kasete, drobni inventar in
drugo.
Ocenjena vrednost: 260,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Ljubljana in ostale lokacije MORS v RS.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: oktober 2000.
5. Morebitne druge informacije: pisno na
naslov: Urad za logistiko MORS, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-32096
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks
061/315-073.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava pisarniškega
materiala, v količinah, glede na potrebe
med letom in ocenjeni vrednosti
220,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 14. 10. 2000.
5., 6.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-32109
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks
061/315-073.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: najem prevoznih sredstev za potrebe MNZ, v količinah, glede
na potrebe med letom in ocenjeni vrednosti 250,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 14. 10. 2000.
5., 6.
Ministrstvo za notranje zadeve

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

Št. 110-1/00
Ob-32131
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 061/309-43-93.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: namera za:
glavno cesto G1-2 Hajdina – Ormož, odsek Markovci – Gorišnica od km 2+000
do km 6+927;
Ocenjena vrednost: 1.773,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Markovci – Gorišnica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del: julij 2001.
5. Morebitne druge informacije: predvideni rok izgradnje: 14 mesecev;
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6. Financiranje: NPIA in Spremembe in
dopolnitve nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS (Ur. l. 41/98 z dne 29. 5.
1998).
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Ob-31929
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: orodje in mehanizacija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi skupino v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
38,181.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: skupina 1: 8,817.000 SIT; skupina 2:
8,298.000 SIT; skupina 3: 8,343.000 SIT;
skupina 4: 2,677.000 SIT; skupina 5:
1,355.000 SIT; skupina 6: 7,428.000 SIT;
skupina 7: 763.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v
skladu z razpisno dokumentacijo: do novembra leta 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor, v vložišču, soba 114, prvo
nadstropje, naslednji delovni dan po tej objavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na rapolago 20 dni po tej objavi,
vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT; v ceno je zajet tudi DDV.
Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 17. 8. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,

Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka te objave in predmet javnega razpisa. Ponudbe morajo biti zapečatene.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 2000 ob
10. uri, v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, II. nadstropje v sejni sobi. Odpiranje vodi Milan Nežmah, univ. dipl. org.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, v višini 5%
ocenjene vrednosti naročila ali skupin (sklopov) naročila, za katere daje ponudbo, z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
to je min 160 dni (brez DDV).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni, od datuma izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o nakupu blaga v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, ki
jo dvigne pri naročilniku.
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
50 točk, reference 25 točk, ustreznost ponujenega blaga 10 točk, plačilni pogoji 6
točk, odzivnost 5 točk, ISO standard 4
točke.
Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podajajo jih kontaktne osebe naročnika: Milan Nežmah, univ. dipl. org., Peter
Kaube, univ. dipl. inž. el. in Miran Šturm,
univ.
dipl.
inž.
el.;
tel.
062/22-00-127/131/140, do 10. 8.
2000, od 8. do 10. ure vsak delovnik.
16., 17.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-31930
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Veselova 6.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški inventar.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo, ki je razvidno iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT (brez DDV).
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
skladu z razpisno dokumentacijo - sukcesivne dobave blaga do oktobra leta 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, v vložišču, soba 114, prvo nadstropje, naslednji delovni dan po tej objavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago 25 dni po tej objavi,
vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT; v ceno je zajet tudi DDV.
Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 16. 8. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – Pisarniški
inventar”. Navedena mora biti številka objave v Uradnem listu RS in predmet javnega
razpisa.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2000 ob
12. uri, v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, II. nadstropje v sejni sobi. Odpiranje vodi Milan Nežmah, univ. dipl. org.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, v višini 5%
ocenjene vrednosti celotnega naročila ali
dela naročila, za katerega daje ponudbo, z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(160 dni).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni od datuma izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi opreme v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, ki
jo dvigne pri naročilniku.
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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
60 točk, kvaliteta 20 točk, reference 10
točk, plačilni pogoji 10 točk.
Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika: Matjaž Lepenik, univ. dipl. inž. el.
Miran Šturm, univ. dipl. inž. el., Milan
Nežmah,
univ.
dipl.
org.;
tel.
062/22-00-142/140/127, do 10. 8.
2000, od 8. do 10. ure vsak delovnik.
16., 17.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-31931
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za telekomunikacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali po skupinah (zaključenih celotah), ki
so razvidne iz razpisne dokumentacije:
A) dobava in montaža SDH omrežnega
elementa s pripadajočim brezprekinitvenim
napajalnim sistemom,
B) dobava radijskih in baznih repetitorskih postaj,
C) dobava digitalnih telefonskih aparatov. Ponudnik mora ponuditi skupino v celoti!
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,100.000 SIT (brez DDV).
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) dobava in montaža SDH omrežnega
elementa s pripadajočim brezprekinitvenim
napajalnim sistemom: 19,000.000 SIT
(brez DDV),
B) dobava radijskih in baznih repetitorskih postaj: 7,700.000 SIT (brez DDV),
C) dobava digitalnih telefonskih aparatov: 2,410.000 SIT (brez DDV).
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga - oktober 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor, v vložišču, soba 114, prvo
nadstropje, naslednji delovni dan po tej objavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-

tacija je na razpolago do 31. 7. 2000, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT. Način plačila: virmansko, na račun št. 51800-601-22802 ali na
blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 16. 8. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – Telekomunikacijska oprema”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Navedena mora biti številka te objave in predmet javnega razpisa. Ovojnica
(kuverta) s ponudbo mora biti zapečatena.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2000 ob
10. uri, v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, II. nadstropje v sejni sobi. Odpiranje vodi Milan Nežmah, univ. dipl. org.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, v
višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela (skupine) javnega naročila, za
katerega daje ponudbo, z veljavnostjo
bančne garancije 160 dni od dneva
odpiranja ponudb(brez DDV).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni od datuma izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o nakupu blaga v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, ki
jo dvignejo pri naročniku.
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
50 točk, reference 18 točk, plačilni pogoji
12 točk, rok dobave 10 točk; ustreznost:
10 točk.
Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Miljutin Kocbek, tel. 062/22-00-190 in Črtomir Korez 062/22-00-194, do 9. 8.
2000, vsak delovnik od 8. do 10. ure.
16., 17.
Elektro Maribor, d.d.
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Ob-31932
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebni avtomobili.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
A) 7 kosov – osebni avto-limuzina do
1300 ccm;
B) 1 kos – osebni avto-karavan do
1300 ccm;
C) 3 kosi – terenski avto do 1700 ccm;
D) 2 kosa – prikolica; 1 kos - nadgradnja
za kombi vozilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 7 kosov – osebni avto: 10,500.000
SIT;
B) 1 kos – osebni avto-karavan:
1,800.000 SIT;
C) 1 kos – terenski avto: 1,700.000 SIT;
D) 3 kosi – prikolica: 2,200.000 SIT; 1
kos - nadgradnja za kombi vozila: 700.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava oktober 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, v vložišču, soba 114, prvo nadstropje, naslednji delovni dan po tej objavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago 25 dni po tej objavi,
vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije je
10.000 SIT; v ceno je zajet tudi DDV. Način
plačila:
virmansko,
na
račun
št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 17. 8. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – osebni
avtomobili”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Navedena mora biti številka te objave in
predmet javnega razpisa.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 2000 ob
12. uri, v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, II. nadstropje v sejni sobi. Odpiranje vodi Milan Nežmah, univ. dipl. org.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, v višini 5%
od ocenjene vrednosti javnega naročila ali
dela javnega naročila, za katerega daje ponudbo, z veljavnostjo bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, tj.
min 160 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni od datuma izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o
dobavi blaga v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, ki
jo dvigne pri naročniku.
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
40 točk, tipizacija vozil 20 točk, servis prodajalca 15 točk, nadomestni deli 15 točk,
plačilni pogoji 10 točk.
Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Fric Novak in MIlan Nežmah, tel.
062/22-00-127, do 10. 8. 2000, od 8. do
10. ure vsak delovnik.
16., 17.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-31934
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: na objekt oziroma
glavno skladišče Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema 110 kV za RTP
110/20 kV Rače:
A) odklopniki 110 kV (3 kosi),
B) ločilniki 110 kV (7 kosov),
C) merilni transformatorji 110 kV (11
kosov),
D) odvodniki prenapetosti 110 kV (10
kosov).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval celovite ponudbe in
delne ponudbe po posameznih točkah A,
B, C, D.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
55,900.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 23,700.000 SIT,
B) 11,200.000 SIT,
C) 16,800.000 SIT,
D) 4,200.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago pri
naročniku, Splošno kadrovski sektor –
vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadstropje), vsak delovni dan med
10. in 12. uro, naslednji delovni dan po tej
objavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 8. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošni kadrovski sektor –
vložišče, prevzemnica Marjana Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Vetrinjska ul. 2,
2110 Maribor.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka te objave in predmet javnega razpisa. Ponudbe morajo biti zapečatene.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan Nežmah, univ. dipl. org.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 5% ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni od datuma izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o nakupu opreme v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje sposobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 160 dni od dneva odpiranja
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (50%),
– potrjene reference za opremo, ki je
predmet razpisa (40%),
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– plačilni pogoji (6%),
– ISO standard (4%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovani do 2. 8. 2000.
Kontaktne osebe naročnika so: Zvonko
Mezga, univ. dipl. inž. el., Božidar Govedič, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.
16., 17.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 104/2000
Ob-31947
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175 2186.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: nakup motornih vozil
za celoto oziroma po blagovnih skupinah.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
– blagovna skupina A: 4 kosi kombinirano vozilo za prevoz oseb, 8+1 sedežev, s
prostornino motorja do 2.800 ccm,
– blagovna skupina B: 1 kos kombinirano vozilo za prevoz tovora-furgon s skupno
maso do 3.500 kg, s prostornino motorja
do 2.800 ccm, s srednjo medosno razdaljo, srednja višina,
– blagovna skupina C: 1 kos osebno vozilo s prostornino motorja do 2.000 ccm - 4
WD - karavan TDi.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
25,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– blagovna skupina A: ca. 16,000.000
SIT,
– blagovna skupina B: ca. 4,500.000
SIT,
– blagovna skupina C: ca. 4,500.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– blagovna skupina A: maksimalno 3 mesece,
– blagovna skupina B: maksimalno 2 meseca,
– blagovna skupina C: maksimalno 1
mesec.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do konca leta 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Avtopark, Marko Črne, Kolodvorska 2, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 7. 2000
do 25. 7. 2000 med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri APP, Ljubljana, na račun
št. 50101-603-45036, sklic na številko
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00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
Dodatne informacije so na razpolago samo v pisni obliki pri Marku Črnetu, na naslovu pod 6.(a) točko, faks št. 175 2186.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 23. 8.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: RTV Slovenija - vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– Ponudba za razpis št. 104/2000 – Motorna vozila.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe in sicer v
višini 5% od vrednosti blagovne skupine oziroma celote.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomska cena, plačilni pogoji, dobavni roki,
funkcionalnost uporabe in druga merila iz
razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od razpisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
16., 17.
JZ RTV Slovenija
Št. 1264
Ob-31951
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5,
Ljubljana, Slovenija, telefaks 01-2524-312.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva 5, Ljubljana, Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: raziskovalna oprema: avtomatski rentgenski difraktometer s
CCD detektorjem za monokristale – na-

bava je subvencionirana od MZT v okviru
paketa X pod zaporedno št. 256,00.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: za
vse blago.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: največ 90 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
največ 90 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 9, Ljubljana tajništvo fakultete, tel. +386-1-4760-603,
telefaks +386-1-2524-312.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 7. do
11. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni
najavi
na
telefaks
+386-1-2524-312 in na podlagi dokazila o
vplačilu na žiro račun 50101-603-402620,
z navedbo “sklic: 10-256”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 8. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, tajništvo fakultete, Aškerčeva 9, Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba za raziskovalno opremo, X. paket, št.
256,00”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 2000 ob
9. uri v dekanatu Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani,
Aškerčeva 9, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o javnih naročilih in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 30%,
– tehnične karakteristike ponujene
opreme – bodo ocenjene na podlagi priložene tehnične dokumentacije in opisa
opreme – prednost bodo imeli ponudniki,
ki bodo ponudili najnovejši program (tehnične in tehnološke rešitve) in hkrati izka-
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zovali prednosti njihove ponudbe pred konkurenco – 20%,
– plačilni pogoji – prednost bodo imeli
ponudniki, ki bodo nudili boljše plačilne pogoje – 10%,
– dobavni rok – prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo nudili krajši dobavni rok, ki
ne sme biti daljši od 3 mesecev – 15%,
– garancije – prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo nudili daljšo garancijo –
5%,
– kompatibilnost z obstoječo opremo –
prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili opremo kompatibilno z obstoječo
opremo za rentgensko difrakcijo Katedre za
anorgansko kemijo – 10%,
– servis in vzdrževanje – prednost bodo
imeli ponudniki, ki imajo lastno servisno
mrežo, imajo nižje cene servisa in vzdrževanja, vzdržujejo zalogo rezervnih delov in imajo krajši odzivni čas – 10%.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Vsak od navedenih kriterijev se točkuje z
ocenami 1 (slabo) do 5 (odlično). Oceno
določijo člani komisije načeloma sporazumno. Če do tega ne pride, glasujejo o predlogu ocene. Upošteva se tista ocena, ki prejme večino. Dobljena ocena posamezne ponudbe za posamezni kriterij (t.j. ponudbena
cena, tehnične krakteristike ponujene opreme itd.) se pomnoži z odstotnimi točkami za
ta kriterij. Nato se za vsako ponudbo posebej sešteje tako dobljene točke iz vseh kriterijev. Tista ponudba, ki na ta način zbere
največje število točk, je uvrščena na 1. mesto itd.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko morebitne druge informacije in pojasnila o naročilu dobi pri prof.
dr. Ivanu Lebanu, tel. +386-1-4760-582,
faks: +386-1-4258-220, od 14. 7. do
31. 7. 2000, vsak delovni dan med 10. in
12. uro ter po e-mail: ivan.leban@uni-lj.si.
16., 17.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Št. 1264
Ob-31952
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5,
Ljubljana, telefaks 01-2524-312.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva 5, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: raziskovalna oprema –
FT-IR spektrometer, sofinanciran od
MZT v okviru paketa X, pod zaporedno
številko 24,00:
A): FT-IR spektrometer (1 kos),
B): računalnik in tiskalnik (1 kos),
C): univerzalni ATR modul za snemanje
spektrov tekočih in trdnih snovi z diamantno
prizmo z možnostjo nadgraditve za snemanje pri višji ali nižji temperaturi (1 kos),
D): natavek za snemanje praškastih snovi (diffuse reflectance accessory - 1 kos).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
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blaga, za katere dele oziroma skupine: veljavne bodo ponudbe za celoto in ponudbe
za posamezno aparaturo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
10,650.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) ca. 7,000.000 SIT,
B) ca. 400.000 SIT,
C) ca. 2,400.000 SIT,
D): ca. 850.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: največ 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
največ 60 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 9, Ljubljana tajništvo fakultete, tel. +386-1-4760-603,
telefaks +386-1-2524-312.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 7. do
24. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 01-2524-312
in na podlagi dokazila o vplačilu na žiro račun 50101-603-402620, z navedbo “sklic:
10-24”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 7. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, tajništvo fakultete, Aškerčeva 9, Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba za raziskovalno opremo, X. paket, št.
24,00”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 7. 2000 ob
9. uri v dekanatu Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani,
Aškerčeva 9, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o javnih naročilih in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 30%,
– tehnične karakteristike ponujene opreme: ocenjene bodo na podlagi priložene
tehnične dokumentacije in opisa opreme –
prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo po-

nudili najnovejši program (tehnične in tehnološke rešitve) in hkrati izkazovali prednosti njihove ponudbe pred konkurenco –
30%,
– plačilni pogoji – prednost bodo imeli
ponudniki, ki bodo nudili boljše plačilne pogoje – 5%,
– dobavni rok – prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo nudili krajši dobavni rok –
15%,
– garancije – prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo nudili daljšo garancijo –
10%,
– servis in vzdrževanje – prednost bodo
imeli ponudniki, ki imajo lastno servisno
mrežo, imajo nižje cene servisa in vzdrževanja, vzdržujejo zalogo rezervnih delov in imajo krajši odzivni čas – 5%
– reference in izkušnje ponudnika –
prednost bodo imeli ponudniki, ki so bili že
kdaj izbrani po zakonu o javnih naročilih
(obvezno je treba navesti naročnika) – 15%.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Vsak od navedenih kriterijev se točkuje z
ocenami 1 (slabo) do 5 (odlično). Oceno
določijo člani komisije načeloma sporazumno. Če do tega ne pride, glasujejo o predlogu ocene. Upošteva se tista ocena, ki prejme večino. Dobljena ocena posamezne ponudbe za posamezni kriterij (t.j. ponudbena
cena, tehnične krakteristike ponujene opreme itd.) se pomnoži z odstotnimi točkami za
ta kriterij. Nato se za vsako ponudbo posebej sešteje tako dobljene točke iz vseh kriterijev. Tista ponudba, ki na ta način zbere
največje število točk, je uvrščena na 1. mesto itd.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudnik lahko morebitne druge informacije in pojasnila o naročilu dobi
pri dr. Darku Dolencu, tel. 01-4760-523,
faks 01-4258-220 ali mag. Evgenu Erženu, tel. 01-4760-587, faks 01-4253-175,
od 17. 7. do 21. 7. 2000, med 10. in
12. uro.
16., 17.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Št. 33/2000
Ob-31953
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
Komenda, tel. 061/83-43-210, faks
061/83-43-210.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: športna dvorana v Komendi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: športna oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 8. 2000 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:15.000 SIT na žiro račun št.
51510-601-11191.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 8. 2000 do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Komenda, na Glavarjevi 104.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: v višini 870.000 SIT (3% od orientacijske vrednosti) z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo izvedenih del bo
na podlagi izstavljenih in potrjenih mesečnih situacij v minimalnem roku 60 dni od
prejema situacije.
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
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponude ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena 50 točk, ustreznost vzorcev 15
točk, kredit 10 točk, plačilni pogoji 10 točk,
reference 10 točk, posebne ugodnosti 5
točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7,
Škofja Loka.
16. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ni bilo
objave.
17.
Občina Komenda
Št. 4
Ob-31948
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje d.d. javno podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska 78,
3320 Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pnevmatska oprema.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za del naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
70,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila , ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: 5,500.000 SIT,
– sklop 2: 20,000.000 SIT,
– sklop 3: 13,000.000 SIT,
– sklop 4: 3,500.000 SIT,
– sklop 5: 16,000.000 SIT,
– sklop 6: 12,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po
razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
po razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Premogovnik Velenje d.d. Partizanska 78, Slobodanka Gomboc, soba št. 229.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 7. do
21. 7. 2000 vsak delovni dan od 8. do 12.
ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila o
plačilu str. razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT - polog na račun podjetja št. 52800-601-23430 z oznako pnevmatska oprema.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. avgusta 2000 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje d.d. gospodarski sektor, Rudarska 6, Velenje nabavna služba, soba 107, Srečko Anžej.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. avgust 2000 ob 10. uri, Premogovnik
Velenje d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, sejna soba direktorja, II. nadstropje,
soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki morajo podpisati 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 biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Dobnik Zvonetu tel. 063/871-465
int. 1401.
16., 17.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 5
Ob-31949
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje d.d. javno pod-

jetje za pridobivanje lignita, Partizanska 78,
3320 Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrtalna oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga: dobavitelj se lahko poteguje samo za
del naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila , ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: 35,000.000 SIT,
– sklop 2: 25,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po
razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
po razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska 78, Slobodanka Gomboc, soba št. 229.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 7. do
21. 7. 2000 vsak delovni dan od 8. do 12.
ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila o
plačilu str. razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT - polog na račun podjetja št. 52800-601-23430 z oznako pnevmatska oprema.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. avgusta 2000 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje
d.d. - gospodarski sektor, Rudarska 6, Velenje - nabavna služba, soba 107, Srečko
Anžej.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. avgust 2000 ob 10. uri, Premogovnik
Velenje d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, sejna soba direktorja, II. nadstropje soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki morajo podpisati 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 biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Dobnik Zvonetu, tel. 063/871-465
int. 1401.
16., 17.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 06/2000
Ob-31950
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje d.d. javno podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska 78,
3320 Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: goriva in maziva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
125,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
po razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska 78,
strojna priprava dela, Roman Oblak, soba
št. 124.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 7. do
20. 7. 2000 vsak delovni dan od 9. do 13.
ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT - polog na račun podjetja št. 52800-601-23430 z oznako goriva in maziva.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. avgusta 2000
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: naveden v 6.(a) točki.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. avgust 2000 ob 11. uri , Premogovnik
Velenje d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, sejna soba direktorja, II. nadstropje,
soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki morajo podpisati 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 biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
odpiranja ponudb.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Stanku Zagoršku, tel. 063/871 465
int. 1668.
16., 17.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 0501/48-3-308/00
Ob-31954
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel.: 061/132-5125, telefaks št.:
315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ilirska Bistrica, Murska Sobota, Brežice, Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je nakup 5 stanovanjskih enot, in sicer:
1. sklop: 2 stanovanjski enoti na
območju Ilirske Bistrice,
2. sklop: 1 stanovanjska enota na
območju Murske Sobote,
3. sklop: 1 stanovanjska enota na
območju Brežic,
4. sklop: 1 stanovanjska enota na
območju Črnomlja.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe zgoraj navedenih količin, glede na
prioriteto, ceno in razpoložljiva finančna
sredstva.
Zahteve naročnika, ki se nanašajo na
vseh 5 stanovanj:
– stanovanja morajo biti 2 ali 2,5 sobna;
– stanovanja morajo biti opremljena s
centralnim ogrevanjem, telefonskim priključkom in antenskim oziroma kabelskim priključkom za televizijo;
– stanovanja ne smejo biti podstrešna ali
mansardna;
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za vsa stanovanja
(sklopi od 1 do 4), za posamezne sklope ali
za posamezno stanovanje predmetnega javnega razpisa.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
naročila je za vsa stanovanja skupaj ocenjena na 70,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orientacijska vrednost za posamezno stanovanje
je 14,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: stanovanja morajo biti vseljiva najkasneje v roku 45 dni od plačila celotne kupnine s strani naročnika, previdoma do 15. 1. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za prehrano, stanovanjske in
počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211
Ljubljana-Šmartno.
Kontaktna oseba: Bojana Fugina, tel.:
061/151-65-15.
(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.
(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: 308-42-00.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 21. 8. 2000, najkasneje 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: MNZ RS, vložišče, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2000, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
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.
Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva prejema originalne in od notarja overjene kupoprodajne pogodbe, s strani ponudnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna pogodba v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo vse fizične
in pravne osebe, katere so lastniki nepremičnin oziroma nepremičnine, ki je predmet javnega naročila in agencije, katerih
dejavnost je posredovanje pri prometu z nepremičninami.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljavnosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
160 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri izbiri najugodnejših ponudb za nakup stanovanja se bodo upoštevala naslednja merila:
cena za m2 stanovanjske površine; starost
stanovanja; vpis lastništva v zemljiško knjigo. Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 40 točk, za
starost stanovanja 10 točk in za vpis v zemljiško knjigo 5 točk.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 05601/00
Ob-31955
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
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10, 2500 Maribor, tel.: 062/449-200, nabava 449-2302, faks: 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: DE TOS, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli DE TOS,
rezervni deli za vozila Mercedes, Panda 4x4, Renault, rezervni deli za mopede APN 6 S,
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
III. nadstropje, tel.: 062/449-200,
062/449-2302, faks: 062/449-2311.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splošna položnica, žiro račun 51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel.: 062/449-200,
062/449-2302, faks: 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, Uprava, Slomškov Trg 10, Maribor.
9., 10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih letih obsojeni kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),
– naročnik lahko izloči ponudnika, če le
ta ni pravilno in pravočasno izpolnil pogod-
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benih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni
dostavil originalnih dokumentov, ki niso starejši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena za posamezne segmente
ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 27. 7. 2000.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor
Št. 3241-00
Ob-31956
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta 11 a, 1420 Trbovlje, faks:
0601/27-592.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Savinjska cesta 11 a,
1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
(A) dobava vodovodnega materiala za vzdrževanje objektov komunalne
infrastrukture,
(B) dobava nafte in naftnih derivatov.
(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), vendar ne v variantnih predlogih.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
(A) 7,000.000 SIT,
(B) 15,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za posamezni
sklop, 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: 4. 8. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo podjetja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 8. 2000, ob 12. uri v sejni dobi na
sedežu družbe: Savinjska cesta 11 a, Trbovlje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora biti
30. 9. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po delnih ali mesečnih dobavah. Avansi niso možni.
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: 4. 8. 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
Št. 559/01
Ob-31957
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje “Okolje” Piran, Fornače 33, 6330 Piran, telefon: 05/617-50-00,
telefaks: 05/617-50-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vozilo za pometanje javnih
površin.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi blago v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 40
dni.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje “Okolje” Piran, Fornače 33,
6330 Piran, kontaktna oseba Milorad Jovič
tel. 05/61-750-42.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7 dni po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51410-601-12921.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14 dni po tej objavi do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP “Okolje” Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran, tajništvo; v zapečateni kuverti jasno označeni z napisom:
“Ponudba - Ne odpiraj!” z navebo “javni razpis - vozilo za pometanje javnih površin”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 13. uri, na naslovu JP “Okolje” Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponudbene vrednosti.
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10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba ali samostojni podjetnik.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Milorad Jovič, tel.
05/61-750-42.
16., 17.
Okolje Piran, d.o.o.
Št. 148/1-00
Ob-31958
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Komunala Idrija, d.o.o., Carl
Jakoba 4, 5280 Idrija, telefaks št.
05/37-72-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Idrija, Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava smetarskega vozila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: december 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Idrija, d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280
Idrija, telefon št. 05/37-27-200, kontaktni
osebi sta Konjar in Rustja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na številko žiro
računa: 52020-601-13843.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. avgusta 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Idrija, d.o.o.,
Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. avgust 2000 ob 11. uri na sedežu Komunale Idrija, d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280
Idrija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponujene cene z veljavnostjo najmanj 60 dni po odpiranju ponudb ter pismo o nameri za bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 5% od
ponujene cene, izdano s strani ponudnikove banke.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija z naročnikom.
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: datum in ura javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
način plačila, rok, servis, reference, ostale
ugodnosti.
15., 16., 17.
Komunala, d.o.o.,
Idrija
Št. 41405-01/99-13
Ob-32035
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Komen, Komen 126a, Komen, faks 067-766-68-400.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj izvedbe del: Komen.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža pisarniške opreme.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave in
montaže: 31. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Misel d.o.o., Cankarjeva 1, Postojna, kont.
oseba Edi Fatur, tel. 067-24-438 ali
067-201-880.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel, d.o.o., Postojna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Komen, Komen
126a, 6223 Komen, v zapečateni kuverti s
pripisom “ Ponudba za opremo občine Komen - ne odpiraj“.
8. Datum , čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 8. 2000 ob 13. uri v prostorih Občine
Komen, Komen 126a .
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih : način plačevanja
z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki 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 ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 65%,
– način plačila in fiksnost cen 10%,
– rok izvedbe 5%,
– garancijski rok 5%,
– reference ponudnika 10% ,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
5%.
15., 16., 17.
Občina Komen
Št. 263/2
Ob-32043
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: merilne in krmilne naprave (električni števci in stikalne ure) podrobnejši opis blaga je v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica pri Andreji
Kokošar v komercialnem sektorju med 9. in
11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 28. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT ponudniki poravnajo
z virmanom na rač. št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777 - ter št. te objave s
pripisom razpisna dokumentacija – nabava
merilnih naprav.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
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bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 21. 8. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
merilnih naprav (električnih števcev in stikalnih ur) z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 21. 8. 2000
od 11. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena v SIT brez DDV, rok plačila, način plačila, terminski plan dobave, reference v RS in druge posebne ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik in so za naročnika pomembne. Podrobnejša uporaba meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.Kontaktna oseba je Janko
Badalič, tel. 05/339-67-34.
16., 17.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Nova Gorica
Št. 961-22/00-5-110
Ob-32044
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks
061/125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba in
Območne službe.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža lokalnih
računalniških omrežij na lokacijah Zavoda RS za zaposlovanje po specifikacijah,
ki so podane v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma količine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: druga polovica leta 2000 ter manjši del v letu
2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sredi leta 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet soba 04).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen do ponedeljka, 31. julija 2000, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo prevzemnika razpisne dokumentacije in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št. 50106-603-44712
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana s
pripisom “Razpisna dokumentacija – ZRSZ
961- 22/00”. Razpisno dokumentacijo je
mogoče prejeti tudi po pošti. V takem primeru mora interesent poslati zgoraj omenjena pisna dokazila s polnim naslovom na
faks 061/125-9823 in na osnovi tega prejme razpisno dokumentacijo priporočeno po
pošti.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. avgust 2000, do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet - soba 04).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. avgust 2000, ob 10.15, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT, ki mora biti veljavna
do 15. 10. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom podpisal pogodbe za
izvedbo posameznih projektov, ki so specificirani v razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 17. avgusta 2000,
do zaključka javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
kvaliteta in bonitete podjetja - 20%;
– poslovna in finančna solidnost ponudnika - (ponder 0,2),
– reference ponudnika in kadrov na razpisanem področju - (ponder 0,3),

– dosedanje sodelovanje naročnika s
ponudniki - (ponder 0,2),
– kadrovska usposobljenost in razpoložljivost ponudnika - (ponder 0,3),
kakovost in celovitost ponudbe in ponujene rešitve - 35%;
– celovitost ponudbe - (ponder 0,1),
– celovitost ponujene rešitve - (ponder
0,1),
– kakovost ponujene rešitve - (ponder
0,2),
– združljivost vgrajene opreme z opremo na drugih lokacijah ZRSZ - (ponder 0,2),
– zagotavljanje zahtevanih garancij (ponder 0,2),
– roki in način izvedbe - (ponder 0,2),
cena - 45%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Tone Furlan, tel.
061/125-61-02, faks 061/215-459. Dodatne informacije lahko ponudniki zahtevajo na način, ki je opisan v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo organiziral skupni sestanek s ponudniki.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava javnega razpisa za to naročilo.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 462-02-75/00-0520-006 Ob-32045
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523
Ljubljana,
01/478-39-00,
01/478-39-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo kovinskih regalov za arhivo, ekonom opreme, protipožarnih varnostnih omar, namenske blagajne, garderobnih kovinskih omar za potrebe
carinske službe.
3. (a) Kraj dobave: dobava in montaža
kovinskih regalov za arhivo, ekonom opreme, protipožarnih varnostnih omar, namenske blagajne, garderobnih kovinskih omar
se bo izvršila po razpisanih lokacijah naročnika: po carinskih uradih in na Generalnem
carinskem uradu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kovinski regali za arhivo
po tehnični specifikaciji, ekonom oprema po tehnični specifikaciji, protipožarne varnostne omare 3 kom., namenska
blagajna 1 kom., garderobne kovinske
omare 48 kom.
(c) Zainteresirani ponudnik se lahko poteguje samo za izvedbo javnega naročila v
celoti.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orientacijska vrednost javnega naročila je
50,100.000 SIT.
4. Datum dobave in montaže: 15. 11.
2000.
5. Predvideni datum zaključka javnega
naročila: 30. 9. 2000.
6. (a) Ime in naslov osebe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
univ. dipl. ek. Barbara Gašperlin, Carinska
uprava Republike Slovenije, Generalni ca-
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rinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3. nadstropje, soba št. 328, tel.
061/478-38-41.
(b) Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 14. 8. 2000
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, v pritličju v vložišču.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3.
nadstropje, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe,
9.2. izjava ponudnikove poslovne
banke, da bo izdala po nalogu ponudnika
garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora,
kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v splošni garancijski dobi, z veljavnostjo 45 dni po izteku splošne garancijske dobe dobavljenih
predmetov javnega naročila.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 10. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):
– reference,
– cena.
Merilo pod 1. alineo “reference” predstavlja 50% vrednosti.
Merilo pod 2. alineo “cena” predstavlja
50% vrednosti.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT – 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 20,000.000 SIT – 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 30,000.000 SIT – 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 40,000.000 SIT – 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 50,000.000 SIT – 9 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 70,000.000 SIT – 10 točk in
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 71,000.000 SIT – 11 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah = —————————————————
ponujena cena
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Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Naročnik si pridržuje
nabaviti manjše količine predmetov javnega
naročila od razpisanih. Sklenitev pogodbe
je namreč odvisna od odobritve finančnih
sredstev.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik se lahko samo enkrat pojavi
v prijavi na javni razpis, ali kot glavni izvajalec ali kot podizvajalec.
16., 17.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 31
Ob-32046
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, telefaks 477-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti : dobava šasij s kabino za
komunalna vozila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
39,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– šasiji s kabino za smetarsko vozilo
20,000.000SIT,
– šasija s kabino za vozilo s hidravličnim
dvigalom 9,000.000 SIT,
– šasija s kabino za avtocisterno
10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, tel. 477-96-28.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in fotokopije potrdila o
registraciji od RS Davčnega urada Ministrstva za finance, na razpolago do 11. 8.
2000 med 8. in 12. uro oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih
zainteresirani ponudnik plača z virmanon na
žiro račun naročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR B8/00“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 8. 2000 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za

dobavo šasij – JR B8/00“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba številka 29, I. nadstropje, tel. 477 96 20, faks
477 97 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2000 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino,
da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo
moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
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.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 50 točk,
– usklajenost z obstoječim voznim parkom komunalnih vozil 20 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– plačilni pogoji 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi g. Bonač, tel. 477 96
27, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na naslov
Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne
bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom, je 8
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.
16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
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Št. 13/00
Ob-32047
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Mestne občine
Koper, Verdijeva 6, Koper, telefon
066/446-285, faks 273-214.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Občina Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup stanovanj (novih
in starih, do največ 25 let) ter drugih
nepremičnin, primernih za usposobitev
v stanovanjske namene na območju Mestne občine Koper.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
orientacijska vrednost javnega razpisa je
100,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
skladno z razpisno dokumetnacijo.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zahtevo za razpisno dokumetnacijo se pošlje
na faks 066/271-907 (Urad za nepremičnine Mestne občine Koper).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): naročnik
bo brezplačno dostavil zainteresiranim ponudnikom razpisno dokumentacijo na osnovi njihove zahteve.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 8. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, sprejemna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega
ponudnika oziroma ponudnikov izvede
Upravni odbor Stanovanjskega sklada Mestne občine Koper na redni seji.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: določeno v
razpisni dokumentaciji.
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 izpolnjevati
ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev je detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): v
razpisni dokumentaciji bodo ta merila natančneje opredeljena. Izhodišča za izbor
najugodnejšega ponudnika bodo: cena in
plačilni pogoji, možnost prenove in višina
potrebnih sredstev za usposobitev, ustrez-
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nost potrebam naročnika, lokacija in lega
ter stanje nepremičnine, do sedaj pridobljena dovoljenja in soglasja, možnost nakupa več enot v istem objektu.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Urad za nepremičnine Mestne občine
Koper, telefon št. 066/446-285. Predvideni rok v katerem bodo ponudniki obveščeni
o izidu javnega razpisa je 30 dni od zaključka razpisa. Ponudba mora biti veljavna najmanj do 1. 12. 2000.
16., 17.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 1136
Ob-32067
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-Kopa, 4204 Golnik, 064/469-442.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica GolnikKopa.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: respirator za intenzivni oddelek.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
30 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Golnik - Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik, Javna naročila (R. Potočnik).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 7. 2000
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR številka
51500-603-34158.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 8. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave, Ksenija Podržaj, tel. 064/461-122
int. 202.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2000 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 14. 8. 2000
od 12. ure do 14. 10. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (1-5 točk), plačilni pogoji (0-5

točk), garancijska doba (1-3 točke), reference (1-2 točki).
15., 16., 17.
Bolnišnica Golnik,
Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo
Ob-32068
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.:
061/300-39-44, faks: 061/300-39-37.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (lokacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava, dobava in montaža opreme za preurejene prostore po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
20. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba
št. 11), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu in fotokopijo potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentacijo do 28. 7. 2000 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka model
02 53-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 8. 2000 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj - ponudba, za JR-oprema ZD Šiška”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2000 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 6 enakih mesečnih obrokov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 7. 8. 2000
po 13. uri.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 70%,
– reference ponudnika 10%,
– garancijski rok 10%,
– kadrovska sestava 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Jožica Pergarec,
inž. gr.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-32087
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska
Sobota, 069/31-401.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Komunala, javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: stroj za pripravo ledene
ploskve na drsališču v Murski Soboti.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala, javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 8. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala, javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 12. uri, Komunala, javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota, v sejni sobi podjetja.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini 2,000.000
SIT z veljavnostjo do 21. 10. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji v skladu
z dano ponudbo, vendar ne manj kot 60 dni
od nastanka DUR.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 10. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena 80%,
2. reference proizvajalca stroja 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Boris Fuis.
16., 17.
Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota
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Ob-32069
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 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: Železniška postaja
Jesenice 200 ton. Železniška postaja Ljubljana 200 ton.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rjavi premog za potrebe
parnih lokomotiv- 400 ton.
(c) Navedba ,ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo zahtevanega blaga,za
katere dele oziroma skupine: naročnik bo
upošteval samo ponudbe za celotno razpisano količino.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila: 8,800.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave: 31. 6. 2001.
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. 12, Radenko Malić.
(b). Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 7. 2000 do
28. 7. 2000 med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 11.900 SIT, virman na žiro račun št.
50100-601-14744 pri NLB (domači ponudniki), 60 EUR, virman na žiro račun
50100-620-133-27620-59383/4 pri NLB
(tuji ponudniki).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 8. 2000 do 10.
ure.
(b)Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo, kraj odpiranja ponudb: Slovenske železnice d.d. v tajništvo Službe za materialno poslovanje, Trg OF 6/ I Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb 1. 9. 2000 ob 11. uri, Slovenske železnice d.d. Služba za materialno poslovanje, (sejna soba) Trg OF 6, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponujene vrednosti z veljavnostjo 14. 11.
2000
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok 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: vse pravne oblike, potrdilo o plačilu
davkov in prispevkov, boniteta.
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. konkurenčne cene – 60 točk,
2. kvaliteta –
20 točk,
3. plačilni rok –
10 točk,
4. reference –
10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnični podatki Drago Jejčič tel.,
061/29-14-102, komercialna vprašanja
Radenko Malić tel., 061/29-12-889.
16., 17.
Slovenske železnice d.d.
Ob-32070
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48,
1260
Ljubljana,
faks
061/484-618.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za nakup blaga
brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Studenec 48.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
sklop A: splošna pohištvena oprema,
sklop B: medicinska oprema,
sklop C: oprema bolniških sob,
sklop D: audio-vizuelna oprema,
sklop E: vizuelne komunikacije,
sklop F: sanitarna oprema, bela tehnika in ostali aparati, zavese in ostalo.
Blago je potrebno dobaviti in vgraditi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudniki lahko ponudijo tudi samo blago
iz posameznega sklopa. Ponudniki morajo
ponuditi blago za posamezen sklop v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
115,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
sklop A: 35,000.000 SIT,
sklop B: 17,000.000 SIT,
sklop C: 35,000.000 SIT,
sklop D: 8,000.000 SIT,
sklop E: 4,000.000 SIT,
sklop F: 16,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek dobave in montaže v novembru 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dobava in montaža morata biti izvršeni v roku 30 dni od pričetka.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki naj pošljejo priporočeno po pošti zahtevo po razpisni dokumentaciji. V zahtevi naj obvezno navedejo
polno ime(firmo) in naslov, skupaj z davčno
številko. Razpisno dokumentacijo bodo prejeli po pošti v roku dveh dni od prejema
zahteve.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plača se v roku 3 dni po prejemu računa, ki ga izstavi
naročnik.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti oziroma vročiti najkasneje do
16. 8. 2000, do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in eni kopiji v zapečateni
ovojnici z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba za opremo” osebno na sedež naročnika ali pa priporočeno s povratnico na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48, 1260 Ljubljana-Polje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2000, ob 10. uri, Upravna stavba, I.
nadstropje, sejna soba, na naslovu Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudbi mora biti priložena bančna garancija za resnost v višini 10% ocenjene vrednosti blaga za sklope, ki jih ponudnik ponuja, veljavna najmanj 105 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik je ob podpisu pogodbe
na zahtevo naročnika dolžan predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla, v višini
10% pogodbene vrednosti, veljavno najmanj
105 dni po podpisu pogodbe.
Izbrani ponudnik je ob primopredaji vgrajene in montirane opreme na zahtevo naročnika predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini
10% pogodbene vrednosti, veljavno najmanj
en dan po preteku garancijske dobe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v skladu s pogodbo. Rok plačila ne more biti krajši od 60
dni od primopredaje vgrajene opreme.
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
samo eden poslovodeči, vsi pa solidarno
odgovorjajo za izvršitev celotnega posla.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost,
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti,
– ponudnik ima plačane davke in prispevke določene z zakonom,
– ponudnik predloži obrazce BON 1 in 2
oziroma 3 in podatke iz bilanc uspeha in
stanja. Iz njih mora izhajati, da ponudnik v
preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega računa in da ima letne čiste prihodke od prodaje vsaj v višini vrednosti blaga, ki ga ponuja na razpisu,
– ponudnik zagotavlja 100% blaga iz posameznega sklopa,
– ponudnik bo blago dostavil in vgradil
fco Psihiatrična klinika Ljubljana,
– ponudnik zagotavlja dobavni rok in rok
vgradnje opreme 30 dni po pričetku dobave, vgradnje in montaže opreme, najkasneje pa do konca januarja 2001,
– ponudnik mora imeti lasten, s strani
proizvajalca pooblaščen servis za dobavljeno opremo,

Št.

63-64 / 14. 7. 2000 / Stran 5967

– ponudnik ima ustrezne certifikate s katerimi izkazuje kvaliteto blaga,
– ponudnik zagotavlja dobavo rezervnih
delov in potrošnega materiala še najmanj
deset let po preteku garancijske dobe,
– ponudnik zagotavlja nadomestno opremo v primeru okvar in odpravljanje napak v
skladu z določili pogodbe,
– ponudnik zagotavlja šolanje naročnikovega strokovnega kadra,
– ponudnik za vso opremo nudi garancijo najmanj 12 mesecev.
Ponudnik mora predložiti tudi druga dokazila, potrdila in izjave o izpolnjevanju zahtev, ki jih naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od pričetka javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– garancijski rok za sklop oziroma celoten predmet javnega naročila vsaj 12 mesecev 0 točk,
– garancijski rok za sklop oziroma celoten predmet javnega naročila vsaj 18 mesecev 5 točk,
– garancijski rok za sklop oziroma celoten predmet javnega naročila vsaj 24 mesecev 10 točk,
– ponudnik ponuja blago za celoten
predmet javnega naročila (za vse sklope) 5
točk,
– najnižja cena 85 točk,
– do 103% najnižje cene 81 točk,
– do 106% najnižje cene 76 točk,
– do 109% najnižje cene 70 točk,
– do 112% najnižje cene 63 točk,
– do 115% najnižje cene 56 točk,
– do 118% najnižje cene 48 točk,
– do 121% najnižje cene 40 točk,
– do 124% najnižje cene 30 točk,
– do 127% najnižje cene 20 točk,
– do 130% najnižje cene 10 točk,
– 130 in več odstotkov najnižje cene
0 točk.
Naročnik bo točkoval ponudbo ponudnika za vsak sklop predmeta javnega naročila
posebej.
V primeru da dva ali več ponudnikov zbere enako število točk, bo kot najugodnejši
izbran ponudnik z najnižjo ceno.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l RS, št.
29 z dne 31. 3. 2000, pod Ob-24294.
17.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 362-52/00
Ob-32152
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b)Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 9 do 11 eno do dvosobnih
neopremljenih stanovanj.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
149,000.000 SIT.
(č) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko ponudi samo eno stanovanje.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ca.
10,000.000–12,000.000 SIT.
4. Datum dobave: 15. 11. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Alenka Kožuh,
številka tel. 01/478-52-28, telefaks
01/478-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 7. 2000
do 31. 7. 2000, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija oziroma potrdilo o pologu v višini 300.000 SIT za posamezno stanovanje, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila (če je ponudnik
posrednik).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– lokacijska ustreznost do 15 točk,
– ustreznost prostorov po tehničnih zahtevah do 75 točk,
– druge ugodnosti do 10 točk,
od 1–3 se upošteva vplivnostni faktor
0,7,
– konkurenčnost cene - vplivnostni faktor 0,3.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejših ponudnikov je lahko več.
15.
16. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 29. 9.
2000.
17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
Št. 403-128/98
Ob-32050
V javnem razpisu brez omejitev za oddajo del pri dokončanju Pravne fakultete v
Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31708, 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,
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 – 40 mio
SIT,
2.2. oprema knjižnice – 190 mio
SIT,
3. oprema kuhinje – 25 mio SIT,
4. audio vizualna oprema – 30 mio SIT.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1114-7/2000-15
Ob-31839
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik, telefaks 063/772-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: center Vojnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali: izgradnja armirano-betonskega mostu Vojnik.
Ocenjena
vrednost
del
skupaj:
25,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
– predvideni začetek del: avgust 2000,
– dokončanje del: marec 2001.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000 v
času uradnih ur. Pooblaščeni osebi za izdajo razpisne dokumentacije sta Lipičnik Ana
in Blazinšek Irma.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije je 10.000 SIT. Ponudniki morajo
ob dvigu razpisne dokumentacije predložiti
fotokopijo potrdila o plačilu. Znesek ponudniki poravnajo na ŽR 50700-630-10126,
sklicna številka: 896-6/2000-8.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 8. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi, Občina Vojnik, Keršova 1.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se ne zahteva bančna
garancija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila na podlagi pogojev
navodila o izvrševanju proračuna.
Plačilo po mesečnih situacijah v roku 60
dni od dneva potrditve s strani nadzornega
organa investitorja
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno poročilo: skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do 8. 8. 2000 do 10.
ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z navedbo predmeta naročila “Izgradnja mostu čez Hudinjo Vojnik”.
Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedbe, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.
18. Prvi neuspeli razpis za to naročilo:
prva objava razpisa.
Občina Vojnik
Št. 2.-3823/00
Ob-31920
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-

tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks:
062/29-22-701.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Pragersko - Središče, drž. meja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija jeklenega mostu in ležišč, vključno z
ureditvijo tira, v km 34+573 proge Pragersko - Središče, drž. meja.
Ocenjena vrednost del je 14,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko poleg ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije ponudijo tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe del za vsak del razpisa iz 4.(a) točke je:
– pričetek del je predviden 15. 10.
2000,
– rok za dokončanje del je 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, 2000
Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 7. 2000
do 26. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 65.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do dne 16. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, 2000 Maribor (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8. 2000
ob 11. uri v prostorih Slovenskih železnic,
Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor (sejna soba).
10. 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 5%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS in navodili o izvrševanju propračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. 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.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in te-
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hnične 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,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– tehnični del 40%,
– finančni del 60%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu
dobijo ponudniki na naslovu naročnika pri
Gabrijelu Stavbarju, inž. grad., tel.:
02/29-24-264.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 1/2000
Ob-32088
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Krajevna skupnost Lenart, Nikova
9/1, 2230 Lenart v Slov. gor., tel.:
02/72-07-120, faks: 02/72-07-120.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Lenart, območje naselja Jurovska cesta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: dogradnja mrliške veže v Lenartu; izvedbe
gradbenih in obrtniških del.
Ocenjena
vrednost
del
skupaj:
15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. avgust, dokončanje del 31. oktober
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Krajevna skupnost Lenart, Nikova 9/1, kontaktna oseba Zemljič Jože, soba 7/1.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 7. do
21. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51800-645-50449.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 7. 2000 do 10.
ure ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Krajevna skupnost Lenart,
Nikova 9/1, 2230 Lenart v Slov. gor., s
pripisom “Ne odpiraj, Ponudba za dograditev vežice”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 8. avgusta 2000 ob 12. uri, KS
Lenart, Nikova 9/1, 2230 Lenart v Slov.
gor., soba 7/1.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih
del, 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:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od dneva izstavitve 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:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (70% delež), reference (20% delež), plačilni pogoji - več kot 60 dnevni odlog
plačila brez obresti (10% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije
ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje do
1. 8. 2000.
17., 18.
Krajevna skupnost Lenart
Občina Lenart
Št. 34301-1266/98
Ob-31940
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, št.
telefaksa: (062) 653-079.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: naselje Pesnica pri
Mariboru v občini Pesnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja ulice “A” (javna pot št. 810090, odsek 810091 od km. 0+000 do km.
0+260) v naselju S-4 Pesnica.
Ocenjena vrednost razpisanih del je ca.
52,000.000 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: gradnja ni predvidena
po 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: variantne ponudbe
niso predvidene.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ponudi izključno razpisano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 9. 2000 in dokončanje del 31. 10.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri
Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občinske uprave občine Pesnica, od 17. 7.
2000 do 31. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom proti plačilu 1.785 SIT
na žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 8. 2000 do 12. ure. Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do navedenega roka na spodnji naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 2000 ob
13. uri na naslovu: Občina Pesnica - sejna
soba (klet), Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti razpisanih del. Trajanje
veljavnosti zavarovanja do 15. 9. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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: 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:
navedene 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): navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, kont.
oseba Vilko Fartely ali Vesna Knuplež, telefon (062) 653-733 od 8. do 9. ure.
17., 18.
Občina Pesnica
Št. 262
Ob-31941
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Celje, tel.
063/441-133, faks 063/485-701.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev ambulant za nevrološki oddelek s
funkcionalno diagnostiko - gradbeno
obrtniška dela in inštalacijska dela. Ocenjena vrednost del je 24,900.000 SIT. Dela se
ne bodo oddajala posamično, temveč kot
celota.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se ne bodo oddajala po sklopih.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projekti so že izdelani.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
predvidoma pričela 28. 8. 2000, rok za dokončanje del je 45 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko dobi v tajništvu pomočnika direktorja za investicije in
vzdrževanje Splošne bolnišnice Celje, Oblakova 5, Celje, od ponedeljka do petka med
8. in 12. uro, tel. 063/441-133, faks
063/485-701 po enodnevni predhodni najavi po faksu in predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati do izteka roka za
vložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 10.000 SIT na žiro račun št. 50700-603-31871.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden v točki 7 (a).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi kirurgije Splošne bolnišnice Celje, Oblakova
5, Celje, dne 7. 8. 2000 ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
se ne zahteva.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 60 dni po uspešni primopredaji objekta.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: lahko en ponudnik s
podizvajalci ali dva oziroma več partnerjev v
skupnem poslu, z obvezno solidarno odgovornostjo vseh, od katerih pa je samo eden
poslovodeči.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudb do 20. 10. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
je najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije se lahko dobijo samo na
pisno zahtevo na faks iz 1. točke tega razpisa.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera ni bila objavljena.
18.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 101-6/00
Ob-31942
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala, d.o.o., Izola, Verdijeva 1, 6310 Izola, tel.
066/600-180, faks 066/647-371.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Izola, Industrijska cesta 8.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija obstoječega poslovnega objekta in ureditev zunanjih površin na Industrijski cesti 8 v Izoli.
Ocenjena vrednost celote: 35,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del: september 2000, trajanje: 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala, d.o.o., Izola, Verdijeva 1, 6310 Izola, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 20.000 SIT nakazati na žiro račun št. 51430-601-11186 pri
APP Izola, ob dvigu dokumentacije predložiti dokazilo o plačilu, davčno številko ter
izjavo ali so davčni zavezanci.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 8. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala,
d.o.o., Izola, Verdijeva 1, 6310 Izola.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu podjetja:
Javno podjetje Komunala, d.o.o., Izola, Verdijeva 1, 6310 Izola, dne 21. 8. 2000 ob
9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti javnega razpisa s trajanjem do
30. 9. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji; dokazilo, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku ali v likvidacijskem postopku; potrdilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev ter ostale zahteve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 10. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnovna merila za izbor so: cena, dosedanje reference ponudnika, rok izvedbe, obseg in rok
garancije (odzivni rok, rok za odpravo napak), plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sklep o izbiri ponudnika prejmejo ponudniki v roku 7 dni po izbiri.
17., 18.
Javno podjetje
Komunala Izola, d.o.o.
Ob-31943
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijska zadruga Pesnica, Pesnica
20, 2211 Pesnica, tel. 062/653-211, faks:
062/653-366.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: kmetije na območju
Občine Pesnica. Kmetijska zemljišča, ki so
predmet urejanja, ležijo na območju katastrskih občin: Doljna Počehova, Sp. Dobrenje, Jelenče, Gačnik, Jareninski vrh, Jareninski dol, Vajgen, Polički vrh, Polička vas,
Vukovski vrh, Vukovski dol, Vukovje, Vosek,
Dragučova, Pernica, Ložane, Flekušek, Sp.
Jakobski dol, Zg. Jakobski dol, Drankovec,
Sp. Hlapje, Zg. Hlapje, Počenik in Ročica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: agromelioracijska dela na 141,2 hektarjih
na 73, kmetijah, v okviru investicijsko
ureditvenega programa agromelioracij
na kmetijah v Občini Pesnica v letu
2000.
1. Čiščenje površin in planiranje posek drevja, planiranje robov, depresij in razgibanega terena na 141,5 ha in izdelava
poti, za kar je potrebnih 3.520 buldožerskih ur (povpr. 25 ur/ha).
2. Osušitev mokrih površin izkop oziroma čiščenje odprtih jarkov, položitev
20.050 m drenažnih cevi in vgraditev
3.007 m3 gramoza za sanacijo posameznih izvirov vode na kmetijskih površinah
(povpr. 141 m/ha).
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
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četek del septembra 2000, rok za dokončanje marec 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijska zadruga Pesnica, Pesnica 20,
2211 Pesnica, tel. 062/653-211, faks
062/653-366.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu zadruge po predhodnem vplačilu 10.000 SIT na blagajni zadruge.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 8. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kmetijska zadruga Pesnica, Pesnica 20, 2211 Pesnica, naslovljeno
na razpisno komisijo - ne odpiraj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 2000, Kmetijska zadruga Pesnica,
Pesnica 20, 2211 Pesnica.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
predvidena predračunska vrednost del
36,562.603 SIT.
Koriščenje sredstev v letu 2000 in 2001
v skladu s pogodbo MKGRS.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izvajalec mora biti pravna oseba z referencami na področju teh del. Predložiti mora
izpis registracije iz sodišča, obrazec BON1
in BON2.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbran
bo najugodnejši ponudnik. Pri izbiri bodo
uporabljena naslednja merila: najnižja
cena in najboljše reference za izvedbo
teh del.
16., 17., 18.
Kmetijska zadruga
Pesnica, z.o.o., Pesnica
Ob-31944
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
tel.
061/178-55-69,
faks
061/126-10-50.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje mesta Ljubljane.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: nakup
enega službenega stanovanja v izmeri
ca. 35 m2 za potrebe zaposlenih v pravosodnih organih na območju mesta
Ljubljana.
Ocenjena
vrednost
nakupa
je
13,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi:
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(a) že zgrajeno stanovanje,
(b) stanovanje v gradnji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: do konca novembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za izobraževanje zaposlenih v pravosodnih organih, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, soba 119/IV,
Špela Majcen, tel. 061/178-55-69.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000, v
delovnih dneh od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 8. 1999 do 14.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
(a) bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z rokom veljavnosti do vključno datuma veljavnosti ponudbe - že ob predložitvi
ponudbe;
(b) bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti - ob predložitvi ponudbe le
izjava banke, da bo izdala navedeno garancijo;
(c) bančno garancijo kot jamstvo za
odpravo stvarnih napak v višini 5% pogodbene vrednosti - ob predložitvi ponudbe le
izjava banke, da bo izdala navedeno garancijo. Podrobnejše obrazložitve in navodila
so razvidna iz razpisne dokumentacije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v primeru nakupa stanovanja kjer je objekt v
fazi graditve, se bo kupnina poravnala po
mesečnih situacijah v skladu s planom izvajanja del, ki je obvezna priloga pogodbe, v
roku od 60 do 90 dni po prejemu in potrditvi mesečnih situacij s strani kupca, ob tem,
da je kupec zadnjih 10% kupnine dolžan
poravnati šele po opravljeni primopredaji
stanovanja. DUR nastane z zadnjim dnem v
mesecu, ob tem, da je kupec zavezan plačevati situacije šele, ko pogodbo podpišeta
obe stranki, je pogodba predložena Davčni
upravi RS in podpis prodajalca na pogodbi
overi notar.
V primeru, da je predmet nakupa stanovanje v že zgrajenem objektu, pa se kupec
zavezuje 90% kupnine poravnati v roku od
60 do 90 dni za tem, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki, je pogodba predložena Davčni upravi RS in podpis prodajalca na pogodbi overi notar, 10% kupnine
pa je kupec dolžan poravnati po opravljeni
primopredaji stanovanja.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila
in izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti 90 dni po datumu odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): lokacijska ustreznost, ustreznost stanovanja po dodatnih merilih (odgovarjajoča velikost in število stanovanjskih prostorov, odgovarjajoča
tehnična opremljenost prostorov in opremljenost stanovanja z instalacijami, upravljanje objekta in opremljenost objekta z ustreznim št. parkirnih mest), plačilni pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku, cena; podrobnejša merila so merila
določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Špela Majcen, tel.
061/178-55-69, faks: 061/126-10-50.
17., 18.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-31945
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Župnijski urad Kolovrat, Kolovrat 22,
1411 Izlake, tel.: 0601/75-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: podružnična cerkev
Strma njiva.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacijsko ojačitvena dela na podružnični
cerkvi Strma njiva.
Ocenjena vrednost investicije znaša
14,8 mio 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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od avgusta
2000 do septembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2 c, Zagorje
ob Savi, tel. 0601/64-083 (Ludvik Fain).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
52720-601-12900, IN-TACT, d.o.o., C.
20. julija 2 c, Zagorje ob Savi.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe do 7. 8. 2000 do 12.
ure, z oznako “za razpis”.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Župnijski urad Kolovrat, Kolovrat 22, 1411 Izlake.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2000 ob 12.15 v župnijskem uradu
Kolovrat, Kolovrat 22. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj”, s številko objave razpisa v Uradnem listu RS in navedbo predmeta
naročila ter podatka o ponudniku.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev RS in Občine Zagorje ob
Savi. Naročnik bo plačal opravljena dela v
rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in na
podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, naročnik bo sklenil pogodbo
z enim izvajalcem izbranim na razpisu.
13. 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 registrirane za opravljanje tovrstne dejavnosti, detaljnejši pogoji so opredeljeni 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):
a) reference maks. 40%,
b) cena maks. 50%,
c) ponujen rok izgradnje maks. 10%.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši, merila so natančno opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodne objave o naročilu ni bilo.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni.
Župnijski urad Kolovrat
Ob-31946
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tolmin, Padlih borcev 2,
5220
Tolmin,
065/181-950,
faks
065/18-19-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Tolmin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnovitvena dela v tolminskem muzeju z ureditvijo komunalnih naprav.
Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 13,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 20. avgust 2000, dokončanje
15. oktober 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Tolmin, d.d., - tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: Razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 3. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na žiro račun
Komunale Tolmin št. 52030-601-11763 s
pripisom “Razpisna dokumentacija muzej”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 8. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d. tajništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 4. 8. 2000 ob
12. uri na sedežu podjetja Komunale
Tolmin.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 4. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila, ki so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena, reference ponudnika, reference
odgovornih oseb, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– Komunala Tolmin, d.d., - Berti Rutar,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks:
065/181-930 in 065/81-025,
– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Tolmin
Št. 41405-01/99-13
Ob-32034
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Komen, Komen 126a, Komen, faks. 067-766-84-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj izvedbe del: Komen.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prenova občinske stavbe v Komnu.
Dela obsegajo gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Ocenjena
vrednost
naročila:
20.000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela , ki so predmet javnega naročila in se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznega sklopa ali za izvajanje del iz
posameznega sklopa.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: začetek del 15. 8. 2000, dokončanje del 15. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Misel d.o.o., Cankarjeva 1, Postojna, kont.
oseba Edi Fatur, tel. 067-24-438 ali
067-201-880.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel d.o.o. Postojna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 4. 8. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Komen, Komen 126a,
Komen, v zapečateni kuverti s pripisom “ Ponudba za občino Komen - ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 8. 2000 ob 11. uri v prostorih Občine
Komen, Komen 126a.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih : način plačevanja
z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevane
posebne oblike, delo predvidoma prevzame en sam gospodarski subjekt.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno - poslovne in tehnične sposobnosti , ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo biti registrirani za izpolnjevanje gradbene dejavnosti in izpolnjevati
druge pogoje skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 65,
– način plačila in fiksnost cen 10,
– rok izvedbe 5,
– garancijski rok 5
– reference ponudnika 10,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik 5.
16., 17., 18.
Občina Komen
Št. 34404-01/99-2000
Ob-32036
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, faks 066/671-03-39.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Lucija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vsa
gradbena dela za izgradnjo dostopne
ceste v obrtno cono in regulacijo hudournika Fazan v Luciji 1. faza – II. del,
skupaj v orientacijski vrednosti 50,000.000
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 bodo oddala v
kompletu skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projekti so že izdelani.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: oktober 2000,
čas izvedbe 90 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
račun številka: 51410-630-90030, sklic na
št. 12012.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka, 17. 8. 2000
do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba – cesta
v obrtno cono“. Ponudba mora biti v zaprti
in žigosani ovojnici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2000 ob 12. uri v mali sejni dvorani v
stavbi Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila: plačilo po izstavljenih mesečnih si-
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tuacijah v roku 90 dni po potrditvi situacije s
strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni skupine ponudnikov.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik.
Dokumentacija in dokazila, ki jih mora
ponudnik predložiti so navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izbire izvajalca.
15. (a) Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril:
I. znesek ponudbe - do 65 točk,
II. plačilni pogoji - do 10 točk,
III. obračun po sistemu funkcionalnega
ključa - do 5 točk,
IV. garancijski rok - do 5 točk,
V. reference ponudnika pri podobnih delih, potrjene s strani prejšnjih investitorjev do 5 točk,
VI. način usklajevanja izhodiščnih cen do 5 točk,
VII. rok izgradnje - do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prikazane so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.
18. Pri neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni bilo.
Občina Piran
Št. 1344-04/00
Ob-32037
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, Moravske Toplice, tel. 02/54 81 765,
faks 02/53 81 502.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Sebeborci, Selo,
Moravske Toplice, Ivanovci, Fokovci, Ratkovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: posodobitev občinskih cest v naseljih Sebeborci, Selo, Moravske Toplice, Ivanovci, Fokovci, Ratkovci, ocenjena vrednost
55,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
6. Čas izvedbe: maks. 45 koledarskih
dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, tel. 02/54 81 765, faks 02/53 81
502, I. nadstropje, soba 5.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR

51900-630-76064 virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. avgust 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
9. Datum in kraj odpiranja ponudb: 16.
avgust 2000 ob 10. uri v sejni sobi urada
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% bančna garancija na prvi poziv od ocenjene vrednosti z veljavnostjo do 30. 9.
2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanj:
plačilni rok 60 dni po potrditvi računov. Način plačevanja in roki bodo določeni v skladu
z navodilom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo javnega naročila,
– in drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. avgust 2000
po 10. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%
– rok izvedbe 10%
– reference na trgu 40%.
Morebitne druge informacije o naročilu:
ponudba mora biti predana v zapečateni
kuverti s pripisom predmeta javnega razpisa
in številko objave v Uradnem listu RS ter
naslovom ponudnika.
Občina Moravske Toplice
Št. 403-120/98
Ob-32038
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefasa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks 13-12-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Študentski dom 3 v
Mariboru, Tyrševa 23.
4. (a) Predmet, vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: prekritje in nadzidava
študentskega doma 3.
Ocenjena vrednost razpisanih del je
70,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost ponudbenih variant:
ni dopustna.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
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avgust 2000, rok dokončanja del oktober
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Projekt MR inženiring d.d., 2000 Maribor, Svetozarevska 10, kontaktna oseba Branka
Manfreda, telefon: 062/229-70-30, faks
062-25-25-569 ob predložitvi potrdila o
vplačilu prispevka za razpisno dokumentacijo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v 20 dneh po objavi, vsak delovnih od 8.
do 12. ure.
(c) Cena razpisne dokumentacije:
20.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Način plačila: nakazilo na ŽR, Projekt
MR inženiring d.d. št.: 51800-601-10612,
(davčna št. 80298133) .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok predložitve ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele dne 16. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Projekt MR inženiring
d.d., 2000 Maribor, Svetozarevska 10.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj
za Študentski dom 3”. Na kuverti mora biti
popoln naslov ponudnika .
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 16. 8. 2000 ob 14. uri, v sejni
sobi, Projekt MR inženiring d.d., 2000 Maribor, Svetozarevska 10.
10. Finančna zavarovanja resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa, finančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: pravna ali fizična oseba, ki ima
ustrezno registracijo za izvedbo vseh
razpisanih del in tehnično ter finančne sposobnosti zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisnem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21 člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji (ponudbena
cena, rok).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija, na
osnovi pisnih vprašanj po faksu, ki prispejo
v 20 dneh po objavi. Odgovori bodo posredovani vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v UL RS, št. 44 z dne
26. 5. 2000 pod Ob-28164.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 470-00
Ob-32042
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, 061/143-1254.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana, Dermatovenerološka klinika, Zaloška cesta 2.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: adaptacija ambulantnih prostorov Dermatovenerološke klinike, Zaloška cesta 2.
Ocenjena vrednost del : 75 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov in sklopov naročila posebej, obseg sklopa in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi
delne ponudbe po naslednjih sklopih:
– Gradbeno obrtniška dela z opremo:
ocenjena vrednost del: 43 mio SIT,
– Elektroinstalacije: ocenjena vrednost
del: 13 mio SIT,
– Strojne instalacije: ocenjena vrednost
del : 19 mio SIT.
(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: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek september 2000, končanje del: november
2000.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komercialni sektor Kliničnega centra v Ljubljani, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje soba 40, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 7. 2000, do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo; 50.000 SIT, žiro račun:
50103-603-51820 sklic na številko
00-45-08-7599, za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in uro, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, I.
nadstropje, soba 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000, ob 12. uri, v predavalnici IV.,
I. nadstropje, Kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška cesta 7.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 10% razpisane vrednosti.
11. 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.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 8. 2000
od 9. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 70%,
– reference na področju izvajanja predmeta javnega naročila enake zahtevnosti:
30%.
16. Druge informacije o naročilu: ogled
lokacije izvajanja predmeta javnega naročila: 26. 8. 2000, ob 8. uri, zbirno mesto:
vratarnica, Zaloška cesta 2.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
18.
Klinični center Ljubljana
Št. 005-8/00-100
Ob-32057
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks. št. 063/743-446.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Grobelno-Stopče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: izgradnja povezovalne ceste Stopče-Grobelno, v ocenjeni vrednosti na 40,000.000 SIT.
Naročnik lahko odda dela kot celoto ali
posamezne sklope v skladu z določili razpisne dokumentacije.
(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost
variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: začetek del: avgust 2000,
zaključek del: september 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, kontaktna oseba: Anica Jazbinšek,
pisarna št. 57, III. nadstr., tel.
063/747-13-87, telefaks 063/743-446,
ali Marija Rataj, tel. 063/747-13-26.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (cena z DDV), z
virmanom na račun št. 50770-637-56047,
Občinska uprava Občine Šentjur pri Celju.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur ali oddati v
vložišče občine, II. nadstr., pisarna št. 37.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 8. 2000 ob 11. uri, na Občini Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II. nadstr.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5 % od ocenjene
vrednosti del, z veljavnostjo še 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih 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 finančnoposlovne in tehnične sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
14. Datum do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po preteku roka določenega za oddajo ponudb.
V primeru da ponudnik umakne ponudbo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, tel.
št. 063/747-13-26, ali Anici Jazbinšek tel.
št. 063/747-13-87.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 35/00
Ob-32061
1. Naročnik: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, telefaks
063/70-00-621.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj dobave (montaže): Prebold-Na
Zelenici.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: predmet javnega razpisa je dobava in montaža
BRUGG predizoliranega cevnega sistema za daljinsko ogrevanje (artikel Calpex in Ferwag). Predmet javnega razpisa
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost je 8,000.000 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)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso predvidene.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum dobave in če je predvideno:
rok dobave in montaže ne sme biti daljši od
30 dni od podpisa pogodbe.
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. 063/7000-620, telefaks
063/7000-621.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
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cija 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 4.000 SIT je potrebno
nakazati na račun št. 50750-630-10313,
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
25.7. 2000 do 14. 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 25. 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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10 % od ocenjene vrednosti
in mora biti veljavna 60 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.
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: reference, potrjene s
strani investitorja, podatki o strokovnem kadru in tehnični opremi, ponudbena cena in
plačilni pogoji, garancije 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 lahko dobite na
Občini Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, tel. 063/700-06-20.
Občina Prebold
Št. 35/00
Ob-32062
1. Naročnik: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, telefaks
063/70-00-621.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe: pri obeležju - znamenju
križa ob regionalni cesti RII-427 Latkova
vas-Trbovlje.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: izgradnja
stopnišča do znamenja križa ob regionalni cesti RII-427 Latkova vas-Trbovlje.
Ocenjena vrednost je 4,000.000 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 in
dokončanje del po dogovoru.
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. 063/7000-620, telefaks
063/7000-621.
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 4.000 SIT je potrebno
nakazati na račun št. 50750-630-10313,
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
25. 7. 2000 do 14. 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 17.30 na naslovu: Občina Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, v sejni
sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10 % od ocenjene vrednosti
in mora biti veljavna 60 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 60 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
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ljeno 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: reference, potrjene s
strani investitorja, podatki o strokovnem kadru in tehnični opremi, najnižja ponudbena
cena, plačilni pogoji, garancije in ostale
ugodnosti.
Investitor si pridržuje pravico:
– 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 na Občini Prebold,
telefon 063/70-00-620.
Občina Prebold
Ob-32080
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Razkrižje, Šafarsko 42,
9240 Ljutomer; tel. 069/849-900, faks
069/849-901.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Šafarsko, Razkrižje,
Kopriva.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zamenjava makadamskega vozišča z asfaltnim in rešitev odvodnjavanja meteornih
voda na naslednjih občinskih javnih poteh:
– občinska javna pot Šafarsko–Šafarščak–državna meja, v skupni dolžini
640 m,
– občinska javna pot Razkrižje–Razkrižki breg–državna meja, v skupni dolžini
430 m,
– občinska javna pot Veščica–Kopriva, v
skupni dolžini 640 m.
Ocenjena vrednost del je 32,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudbe ni mogoče oddati po
delih in se odda le v celoti.
6. Datum predvidenega pričetka del: je
meseca avgusta z rokom dokončanja
60 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240
Ljutomer; tel. 069/849-900, faks
069/849-901.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7 dni po objavi razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT,
virmansko
na
žiro
račun
51930-630-76230. Na dokazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka pravne
osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Razkrižje, Šafarsko
42, 9240 Ljutomer, v zapečatenih kuvertah
s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za obnovo občinskih javnih poti”.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
14. 8. 2000 ob 14 uri; Občina Razkrižje,
Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
10. Finančna zavarovanja za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ocenjenih del.
Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali sklicevanja na merodajnih določilih v drugih dokumentih: financiranje in
plačila v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: d.d.; d.o.o. ; s.p.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezno ponudbo
z vsemi dokazili, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 14. 8. 2000 po
12. uri.
15. Merila za določitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena 50%, plačilni pogoji 30%, garancijski rok 10%, rok izvedbe 5%, reference
na podobnih delih 5%.
16., 17., 18.
Občina Razkrižje
Št. 407-0056/2000
Ob-32081
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, faks 061/13-12-327.
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: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zolajeva 12, 2000
Maribor.
4. (a) Predmet, vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izvedba gradbenih,
obrtniških, strojnih in elektroinstalacijskih del.
Ocenjena vrednost razpisanih del je
25,900.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost ponudbenih 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
zahteva razpisno dokumentacijo: Protech
d.d. Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, kontaktna oseba Romana Goljat, telefon 062/23-00-185, faks 062/232-555,
ob predložitvi potrdila o vplačilu prispevka
za razpisno dokumentacijo.
(b)Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do 21. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 10.000 SIT, način plačila: nakazilo na ŽR
APP Maribor, št. 51800-601-64451, s pripisom “RD Srednja kovinarska šola Maribor“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok predložitve ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele dne 28. 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 Srednjo kovinarsko šolo Maribor”.
Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika .
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 1. 8. 2000 ob 12. uri na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3/V, v veliki sejni sobi.
10. Finančna zavarovanja resnosti ponudbe: 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, finančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 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:
15%
d) rok izvedbe:
10%
e) garancijski rok za izvedena dela
in vgrajene materiale:
15%
16., 17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 110-1/00
Ob-32121
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC Hoče – Arja vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: AC Hoče – Arja vas; rehabilitacija desne polovice mosta čez Oplotnico.
Ocenjena
vrednost
celote
je
50,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel 17-88-331, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 14. 7. 2000 do 31. 7.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 40.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 8. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Hoče – Arja vas; rehabilitacija desne
polovice mosta čez Oplotnico.“ Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 8. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se v celoti financira iz lastnih sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje:
Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Nadzor Maribor tel. 062/224-559, faks
062/224-549.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-32135
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN) 18. člen ZJN.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Mestni trg
1, velika sejna dvorana na Magistratu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: nabava in montaža tehnološke opreme za
sejno dvorano, ocenjena vrednost
50,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
takoj po podpisu pogodbe; zaključek del:
15. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nadstropje, soba 101, Alenka Mihelčič, med 10. in 12.
uro vsak delovnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR št.
50100-630-810108,
sklic
na
št.
121-00000 s pripisom JR-3/00-E.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 8. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Dalmatinova 1, soba 101,
I.nadstropje, Alenka Mihelčič – osebno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, soba 103, I. nadstropje, ob 9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2%,
– bančna garancija za solidno izvedbo
del v višini 10%,
– bančna garancija za pogarancijsko
vzdrževanje v višini 10%.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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: v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 8. 2000 do
9. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. Člen ZJN):
– cena 30%,
– odzivni čas 5%,
– kvaliteta 30%,
– garancijska doba 10%,
– servis 10%,
– oskrba z rezervnimi deli po garancijski
dobi 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 21. 4. 2000 pod št.
34-35, objava o izidu pa še ne.
Mestna občina Ljubljana
Št. 011-04-8/00
Ob-32140
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-403 Podbrdo – Petrovo Brdo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija zidu Petrovo Brdo na cesti Podbrdo
Petrovo Brdo R2-403 odsek 1073 v km
1.700.
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 120 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
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publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 10. 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
sanacijo zidu Petrovo Brdo na cesti Podbrdo Petrovo Brdo R2-403 odsek 1073 v km
1.700.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 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. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
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zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32141
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta G2-108 Ribče-Litija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija križišča Šentjakob-Dolsko (Senožeti).
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
78,797.985 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 16. 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
rekonstrukcijo križišča Šentjakob-Dolsko
(Senožeti).“ - F.S.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 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 mo-

ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela se
delno financirajo iz sredstev DARS, v skladu
z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98) in delno iz sredstev Proračuna Občine Dol pri Ljubljani.
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-32142
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R2-445 Sežana-Fernetiči.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev Partizanske ceste R2-445 odsek
350 v Sežani.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
450,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
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na, 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: 16. 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
ureditev Partizanske ceste R2-445 odsek
350 v Sežani.“ - M.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 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 mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela se
delno financirajo iz sredstev DARS, v skladu
z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98) in delno iz sredstev Proračuna Republike Slovenije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32143
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R2-428 Radmirje-Luče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija ceste R2-428 odsek 1249 Ljubno
Luče od km 9+560 do km 10+815.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
300,000.000 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 najkasneje do 30. 6. 2001.
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: 16. 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
rekonstrukcijo cesta R2-428 odsek 1249
Ljubno Luče od km 9+560 do km 10+815.“
- J.M.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 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 dolo-

čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32144
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-680 Jurklošter-Dežno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: modernizacija ceste R3-680 odsek 1224
Jurklošter – Dežno od km 4+850 do
6+600.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
80,000.000 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 9 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
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oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 16. 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
modernizacijo ceste R3-680 odsek 1224
Jurklošter – Dežno od km 4+850 do
6+600.“ - J.M.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 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. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32145
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-210 Cerkno-Želin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: preplastitev ceste R1-210 odsek 1114 Cerkno - Želin.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
84,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 16. 8. 2000 do 13.30.
(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 R1-210 odsek 1114
Cerkno - Želin.“ - M.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8. 2000
ob 14. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
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-32146
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-203 Bovec-Žaga.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija ceste R1-203 odsek 1003 Bovec - Žaga.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
82,000.000 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 45 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.
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(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: 17. 8. 2000 do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste R1-203 odsek 1003
Bovec - Žaga.“ - A.Z.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 8. 2000
ob 14. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-8/00
Ob-32147
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R2-403 Češnjica-Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev ceste R2-403 odsek 1076 Češnjica-Škofja
Loka skozi naselje Dolenja vas.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
125,000.000 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: 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: 17. 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 ureditev ceste R2-403 odsek 1076
Češnjica-Škofja Loka skozi naselje Dolenja vas.“ - J.G.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 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 delno financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno Občina

Železniki na podlagi sofinancerskega sporazuma. Naročnik bo plačal opravljena dela
v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32148
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta LZ 303070
Ptujska cesta v Ormožu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnovitvena dela na mostu čez Lešnico v Ormožu na cesti 303070, odsek 303071
v km 0.660.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 4 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

Stran

5982 / Št. 63-64 / 14. 7. 2000

(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: 17. 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
obnovitvena dela na mostu čez Lešnico v
Ormožu na cesti 303070, odsek 303071 v
km 0.660.“ - B.T.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 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 mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32149
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-206 Kranjska Gora-Vršič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja nadomestnega mostu čez Veliko Pišnico pri Eriki na cesti R1-206 odsek
1027 Kranjska Gora – Vršič od km 3.15
do km 3.20.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
120,000.000 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 10 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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
gradnjo nadomestnega mostu čez Veliko Pišnico pri Eriki na cesti R1-206 odsek 1027
Kranjska Gora – Vršič od km 3.15 do km
3.20.“ - S.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 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 mo-

ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32150
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-210 p.Jezesko - Preddvor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija Leskovškega Celarjevega mostu čez
Kokro v Leskovcu na cesti R1-210 odsek 1106 v km 7.850.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
64,000.000 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-
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publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 17. 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
sanacijo Leskovškega Celarjevega mostu
čez Kokro v Leskovcu na cesti R1-210 odsek 1106 v km 7.850.“ - S.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 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. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
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zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-32153
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, faks 065/19-19-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Spodnje Drežniške
Ravne – Brdo v Občini Kobarid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
opornih zidov ter vozišča.
Ocenjena
vrednost
naročila: 25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjere je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: za ponujena dela obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del: pričetek 6. 9. 2000, dokončanje del: 15. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja
EDIL Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-30-350, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 28. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačilaza razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
20.000
SIT
na
žiro
račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija Dr.Ravne – Brdo”.
8. (a) Datum in ura, dokdaj je potrebno
predložiti ponubo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do četrtka 17. 8. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kobarid ,Trg
svobode 2,5222 Kobarid, (v tajništvo).
Zapečetene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Cesta Dr. Ravne – Brdo” ter številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid,
17. 8. 2000 ob 13.15.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dostaviti akceptni nalog v višini 5% ponudbene
vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: pogoji glede načina plačila bodo podani v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-

deljeno javno naročilo: pravna oblika, ki jo
mora prevzeti skupina ponudnikov katerim
bo podeljena storitev je gradbena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik predložene ponudbe ne more umakniti do
17. 9. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 25. 8. 2000
17., 18.
EDIL inženiring d.o.o.
Nova Gorica
Št. 011-04-8/00
Ob-32154
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R2-412 Polica-Kranj-Kidričeva.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: preplastitev ceste R2-412 odsek 1454 Naklo
Kranj – Jeprca od km 0+500 do km
1+800.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
95,000.000 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 najkasneje do 1. 3. 2001.
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: 18. 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.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
preplastitev ceste R2-412 odsek 1454 Naklo Kranj – Jeprca od km 0+500 do km
1+800.“ - I.J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 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. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32155
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-638 Begunje-Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: propust čez Zgošo v Begunjah (Zgoša) na
cesti R3-638 odsek 1132.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
48,000.000 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 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 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
propust čez Zgošo v Begunjah (Zgoša) na
cesti R3-638 odsek 1132.“ - M.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 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 mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične 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-32156
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-209
Boh.Bistrica-Jezero.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: propust čez potok v Laškem Rovtu pri Bohinjski Bistrici na cesti R1-209, odsek
1092.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
41,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 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.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
propust čez potok v Laškem Rovtu pri Bohinjski Bistrici na cesti R1-209, odsek
1092.“ - M.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 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. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32157
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-Hrušica-Javornik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: preplastitev na cesti R3-637 odsek 368
Hrušica-Javornik od km 4+500 do km
6+300.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
75,250.000 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 45 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: 18. 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 R3-637 odsek 368
Hrušica-Javornik od km 4+500 do km
6+300.“ - I.J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 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. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32158
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3 686 Žiče-Dole.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: modernizacija ceste R3-686 odsek 1279
Špitalič-Kurtuzija od km 6+088 do km
6+908.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
60,000.000 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 9 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 8. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
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ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
modernizacijo ceste R3-686 odsek 1279
Špitalič-Kurtuzija od km 6+088 do km
6+908.“ - I.J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 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. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32159
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta G2-108 Litija-Zagorje.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija brežin na cesti M10-9 odsek 1183
Zagorje - Renke.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
30,000.000 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 10 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
sanacijo brežin na cesti M10-9 odsek 1183
Zagorje - Renke.“ - A.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 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 mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
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-32160
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-221 Trbovlje-Hrastnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija
plazu
“MARKO“
na
cesti
R1-221/1221 Trbovlje-Marko.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
70,000.000 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 9 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 8. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
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ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za sanacijo plazu “MARKO“ na cesti
R1-221/1221 Trbovlje-Marko.“ - A.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 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. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32161
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta RT 935
Fram-Cestnik-Fram.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: preplastitev ceste RT-935 odsek 9042
Greif-Fram (šola).
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
48,000.000 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 7 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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 RT-935 odsek 9042
Greif-Fram (šola).“ - I.Š.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 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 financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-32162
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta RT 935
Fram-Cestnik-Areh.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: preplastitev ceste RT-935 odsek 9042 - Fram
(šola) Planica.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
48,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 23. 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
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preplastitev ceste RT-935 odsek 9042 Fram (šola) Planica.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 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 financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 414-05-11/99-2200
Ob-32214
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/322-731.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto – Osnovna šola GRM-dozidava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost naročila: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela na
dozidavi učilnic pri OŠ GRM.
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Ocenjena
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja dela ali posameznih sklopov naročila posebej ni predvidena.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del in čas izvedbe: od 15. 9. 2000
do 30. 5. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto, Služba za investicije,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, soba 46.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.
8. (a) Datum in ura do kdaj je treba predložiti ponudbo: do 16. 8. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, soba 46.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv, ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije ali
ugodnejše.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe kot posamezni izvajalec lahko predložijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6-ih mesecih; ustrezna osnovna sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 2000
po 10. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-

rence za izgradnjo tovrstnih objektov po posebni tabeli (do 5 točk), ponudbena cena
(do 80 točk), plačilni pogoji – rok plačila
(do 15 točk). Natančna navodila so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obseg del se bo prilagodil razpoložljivim finančnim sredstvom v proračunu. Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda razpisanih del, in sicer brez obrazložitve.
17., 18.
Mestna občina Novo mesto

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

Št. 005-1/00

Ob-32056
Popravki
V Uradnem listu Republike Slovenije
št. 57 z dne 23. 6. 2000 v objavi javnega
naročila št. 657 se popravi in pravilno
glasi:
1. Ob-30614:
– v 10. točki “13. julija 2000 do 8. ure“
pravilno glasi: “26. julija 2000 do
11.30“.
– v 11. točki “13. julija 2000 ob 8.30“
pravilno glasi: “26. julija 2000 ob 12.
uri“.
2. Ob- 30615:
– v 10. točki “13. julija 2000 do 8. ure“
pravilno glasi: “26. julija 2000 do 9.30“.
– v 11. točki “13. julija 2000 ob 8.30“
pravilno glasi: “26. julija 2000 ob 10.
uri“.
3. Ob-30616:
– v 10. točki “13. julija 2000 do 8. ure“
pravilno glasi: “26. julija 2000 do 9. ure“
– v 11. točki “13. julija 2000 ob 8.30“
pravilno glasi: “26. julija 2000 ob 9.30“.
4. Ob-30617:
– v 10. točki “13. julija 2000 do 8. ure“
pravilno glasi: “26. julija 2000 do
10.30“.
– v 11. točki “13. julija 2000 ob 8.30“
pravilno glasi: “26. julija 2000 ob 11.
uri“.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 64-27/2000
Ob-31912
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slov. gor., telefaks 02
720-73-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem
letu 2000/2001, 2001/2002 in
2002/2003 v Občini Lenart za osnov-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ne šole: Lenart, Sv. Jurij, Voličina, Sv.
Trojica.
Ocenjena vrednost celotnega naročila
za šolsko leto 2000/2001 znaša
27,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Lenart.
5.a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifični poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z ustrezno
opremljenimi svojimi ali najetimi vozili in z
licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu (upošteva se tudi pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok –
Ur. l. RS, št. 78/99 in 58/00).
b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97 in 84/99).
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki lahko ponudijo prevoze za posamezne ali za vse šole,
oziroma tudi za posamezne relacije za posamezno šolo.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
organizacije prevozov ne bodo upoštevani
v ponudbeni dokumentaciji. Določene
uskladitve prevozov z urniki osnovnih šol
se izvedejo po potrebi in v dogovoru z ravnatelji posameznih osnovnih šol.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: začetek s prvim šolskim dnevom v šolskem letu 2000/2001 s
pričetkom 1. 9. 2000, dokončanje pa
skladno s sklenjeno pogodbo oziroma najkasneje z koncem šolskega leta
2002/2003.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor., soba 29/II. (Renata Trajbar Kurbus), tel. 02/729-13-44.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
28. 7. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2000 do 8.
ure, ne glede na način dostave.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor., soba
32/II. Ponudbe morajo biti v pravilno zapečatenih ovojnicah in pravilno naslovljene
ter z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
šolske prevoze 2000/2001, 2001/2002
in 2002/2003“ navedena mora biti tudi
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS (Ob). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 4. 8. 2000 ob 10. uri, Občina
Lenart, Trg osvoboditve 7, sejna soba
št. 21/I.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: mesečno plačilo po opravljeni storitvi za pretekli mesec
v zakonskem roku – do 30. v mesecu za
pretekli mesec.
14.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje razpisanih storitev in imeti
ustrezna prevozna sredstva ter druge zahteve iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena za posamezno razpisano relacijo na dan.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z
naročilom na Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor. (kontaktna oseba: Jože Dukarič), telefon
02/729-13-17 oziroma pri Renati Trajbar
Kurbus, telefon 02/729-13-44. Podrobnejše informacije o prevozih za posamezno šolo dobijo ponudniki tudi pri ravnatelju
osnovne šole.
19., 20.
Občina Lenart
Št. 002-01-1555/00
Ob-31914
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
tel. 364 14 58, 364 22 10, 364 22 15;
faks 364 14 58.
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 dnevnih
prevozov učencev OŠ Dobrova in OŠ
Polhov Gradec po šolskem koledarju
za šolsko leto 2000/2001.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
27,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Dobrova-Polhov Gradec;
– OŠ Dobrova, Dobrova;
– OŠ Polhov Gradec s POŠ Črni vrh in
POŠ Šentjošt.
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 prevoza 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 lahko oddajo
ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop
relacij ali za 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 razpisne variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 9. 2000 do
30. 6. 2001 z možnostjo podaljšanja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova; kontaktna oseba Jože Brezovec, tel.
364 14 58.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj-ponudba
za šolske prevoze“ in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 8. 2000 ob 11. uri v prostorih
občinske uprave na Dobrovi.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so v celem šolskem letu fiksne in vključujejo davek na dodano vrednost. Obračun šolskih prevozov se opravlja po principu dejansko opravljenih prevozov.
Račun se izstavi v osmih dneh po opravljeni storitvi. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno 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): obravnava se posamezna razpisna relacija:
– ponudbena cena 60%,
– reference s področja razpisnih storitev 20%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
v okviru že določenih cen 20%.
Ponudba mora biti veljavna vsaj do 1. 9.
2000.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
19., 20.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Št. 351-41/00
Ob-31915
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Kanižarica v zapiranju
d.o.o., Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, tel.
07/305-61-00, faks 07/354-01-37.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
3.1 Sanacija in urejanje zunanjih površin na območju rudnika:
– rušenje manjših objektov,
– sekanje in spravilo gozdnih dreves,
– izravnave terena, široki izkopi in izdelava nasipov,
– izdelava drenažnih in meteornih kanalov in jarkov,
– izdelava opornih zidov,
– humuziranje in zatravitev urejenih površin.
Ocenjena
vrednost
sklopa
je
40,000.000 SIT.
3.2 Izgradnja komunalnih naprav:
– zemeljska dela (izkopi kanalov, priprava podlog, zasipi in utrjevanje),
– gradbena dela (polaganje cevnih kanalizacij - VN ,NN, PTT, izdelava jaškov,
polaganje robnikov, asfalterska dela in drugo),
– montažna dela (vodovod, plinovod,
napeljava in polaganje kablov VN, NN,
PTT).
Ocenjena
vrednost
sklopa
je
45,000.000 SIT.
3.3 Adaptacija in večja vzdrževalna
dela objektov:
– gradbena dela (sanacija zidov, ometi,
prezidi, toplotne in hidro izolacije, betonska dela),
– instalaterska in obrtniška dela (obnova strojnih instalacij, obnova elektro instalacij, krovska, kleparska dela, slikopleskarska, fasaderska in tlakarska dela).
Ocenjena
vrednost
sklopa
je
45,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Kanižarica 41, 8340 Črnomelj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi odločbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki morajo biti registrirani za storitve, ki jih nudijo in imeti ustrezna dovoljenja za opravljanje ponujenih storitev.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki lahko nudijo
samo del razpisanih storitev oziroma smiselne dele po posameznih sklopih, kot je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudniki lahko nudijo storitve tudi variantno.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: naročilo traja od
1. septembra do dokončanja del (predvidoma konec leta 2000).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Rudnika Kanižarica v zapiranju
d.o.o., od 9. do 12. ure vsak delovni dan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV -19 %
vključen v ceni) nakazati na žiro račun št.
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52110-601-37833, Rudnik Kanižarica v
zapiranju d.o.o., Črnomelj.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 8. 2000 do 12.
ure. V primeru, da se ponudbena dokumentacija odda osebno, se lahko odda le
od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2000 ob 10. uri, Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Kanižarica 41,
8340 Črnomelj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za restnost ponudbe
v višini 10 % vrednosti ponujenih storitev,
veljavnost: kot to predvideva navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št.
42/00).
13.
14. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
15. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
16. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena do 30 točk,
– reference ponudnika do 25 točk,
– rok izvedbe do 15 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– rok plačila do 15 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
17.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Črnomelj
Št. 921/2000
Ob-31918
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Urad Vlade RS za informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, telefaks
01/2512-312 in Ministrstvo za zunanje zadeve, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-23-40.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naročila je priprava (zbiranje, izbor in obdelava aktualnih informacij), izdaja (grafično oblikovanje, priprava za natis,
tisk, priprava za distribucijo) in distribucija informativnega tednika o aktualnem dogajanju v Sloveniji v angleškem
jeziku namenjenega tujim javnostim,
enkrat tedensko.
S sklenitvijo pogodbe se prenesejo materialne avtorske pravice na naročnika in
sicer v obsegu, ki bo določen v pogodbi.
Osnovna vsebinska zasnova razpisanega tednika je naslednja:

– informativni tednik naj na kratko predstavlja in napoveduje najpomembnejše dogajanje v Sloveniji na področju notranje in
zunanje politike, gospodarstva s kazalci
gospodarskih gibanj, kulture, športa, turizma, znanosti, naravne, kulturne in civilizacijske dediščine, itd.). Bralcu mora posredovati osnovne informacije o dogajanjih v
Sloveniji in ga hkrati spodbuditi k iskanju
bolj poglobljenih informacij,
– publikacija je namenjena najširšemu
krogu tujih javnosti (diplomatskim in gospodarskim predstavništvom v Sloveniji in
drugod po svetu, medijem, oblikovalcem
javnega mnenja in odločitev v političnih
gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, izobraževalnih institucijah po svetu),
– publikacija bo izhajala v tiskani obliki
enkrat tedensko (izid ob torkih). Pripravljena mora biti tudi za objavo na spletnih
straneh,
– publikacija ima osnovno naklado 2000
izvodov, obseg 24 strani teksta, format A4
tisk notranje strani enobarven, ovitek barven
(štiri barve); pri osnovni nakladi 2000 izvodov je distribucija v tujino 1800 izvodov.
Okvirna vrednost naročila znaša
375,000.000 SIT za obdobje 5 let.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe ni določen.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila te storitve ni
rezervirana za specifičen poklic.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo se razpisuje na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo samo za celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudniki ne
morejo ponuditi svoje variante, ne da bi
upoštevali naročnikove vsebinske in oblikovalske napotke. Le-ti so sestavni del razpisne dokumentacije.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje naročila:
predvidoma 5 let; datum pričetka: 1. november 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na Uradu Vlade RS za
informiranje, Slovenska 29, Ljubljana, pri
gospe Nadi Ščetinec, vsak dan med 9. in
10. uro.
(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 (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 29. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
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žene na naslov Urad Vlade RS za informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Ovitki
morajo biti zaprti, vidna mora biti tudi oznaka
“Ne odpiraj - ponudba“ s pripisom “Tednik“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2000 ob 10. uri v sejni sobi Urada Vlade
RS za informiranje, Slovenska 29, 6. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja izročijo komisiji pisna
pooblastila za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti garancijo
za resnost ponudbe in sicer v višini 3%
ocenjene letne vrednosti, kar pomeni 2.25
mio SIT, z veljavnostjo do vključno datuma
veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: financiranje se
zagotavlja v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Ur. l. RS,
št. 9/00), proračunom RS za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00).
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
po 29. 8. 2000 ne morejo več odstopiti
od ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: (21. člen ZJN):
1. vsebinska zasnova in kakovost besedil - 35 točk,
2. vizualna podoba - 25 točk,
3. reference - 20 točk,
4. cena - 20 točk.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki morajo za popolnost ponudbe
predložiti tudi podpisan obrazec ponudbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije lahko ponudniki le
pisno naslavljajo na Urad Vlade RS za informiranje (Nada Serajnik Sraka). Zahtevo
lahko
pošljejo
po
telefaksu
št.
061/25-12-312 ali na naslov Urad Vlade
RS za informiranje, Slovenska 29, 1000
Ljubljana oziroma p.p. 632. Tudi odgovore
bodo vsi ponudniki dobili v pisni obliki.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu je bila objavljena v Ur. l. RS, št.
6-7, z dne 28. 1. 2000, Ob-19544.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 44/2000,
z dne 26. maja 2000, Ob-28181.
Urad Vlade RS za informatiko
Ob-31933
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, telefaks
062/222-241.
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 (PZLPID) in investicijski program (IP) za RTP 110/20 kV Ljutomer zamenjava primarne in sekundarne
opreme v stikališču 110 kV.
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Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RTP Ljutomer - Ljutomer.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva
usposobljenost izvajalca v ta namen.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: naročnik bo upošteval
samo celovito ponudbo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba za posamezen objekt naveden v 3. točki te objave, brez variant.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: roki izdelave so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija je na razpolago pri
naročniku, Splošno kadrovski sektor vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.), vsak delovni dan med 8.
in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Splošno kadrovski sektor - vložišče, prevzemnica Marjana Gredin (soba št. 114/I. nadst.), Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v levem spodnjem
kotu označene z “Ne odpiraj - Ponudba Javni razpis - RTP Ljutomer”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Navedena mora biti
tudi številka objave v Uradnem listu in predmet javnega razpisa.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2000 ob 13. uri, pri naročniku, sejna soba v II. nadstropju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od skupne ponudbene vrednosti,
trajanje veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo
plačeval storitve skladno s terminskim planom in usklajeno dinamiko plačil.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
mora ponudnik predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju.

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: 18. 8. 2000
po 13. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (55%),
– reference ponudnika (30%),
– roki izdelave (8%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (2%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovani do 11. 8. 2000.
19., 20.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 2795
Ob-31935
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
tel.
061/189-73-00,
faks
061/189-73-47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovitev javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
– izvajanje tekoče dezinsekcije žitaric v pretoku (zaščita žitaric najmanj 6
mesecev),
– izvajanje plinske dezinsekcije (fumigacija) žitaric in paletiranega blaga
v skladiščih,
– izvajanje plinske dezinsekcije (fumigacija) praznih skladiščnih prostorov,
– izvajanje kombinirane dezinsekcije skladiščnih prostorov (obdelava površin s tekočo dezinsekcijo in vročim
dimljenjem),
– izvajanje deratizacije v skladiščih.
Ocenjena vrednost storitev: 25 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: storitve ponudnika morajo biti
opravljene v skladu z veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji, ki opredeljujejo način
izvedbe zaščite blaga in skladišč naštetih v
objavi.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije oseb odgovornih za izvedbo
določenih del zaščite blaga.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki se ne morejo
potegovati samo za posamično navedeno
storitev.
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7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 12 mesecev od
podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, tajništvo, soba št. 1.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 7. 2000
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudnik dvigne s potrdilom o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini
20.000 SIT (DDV je vključen), katerega
vplačajo z virmanom na žiro račun št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana, s
pripisom “Javni razpis za izbiro izvajalca
zaščite blaga”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 4. 8. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, tajništvo, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Ponudba mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici, jasno označeni z napisom
“Ponudba – zaščita blaga – Ne odpiraj” in
opremljene s številko javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2000 ob
9. uri, na naslov: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, VII.
nadstropje – sejna soba, Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri ponudnika do 18. 8. 2000.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni. Ostali pogoji glede financiranja in plačila storitev so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vplivnost posameznega kriterija, ki ga bo komisija upoštevala pri ocenjevanju ponudb, je:
– cena storitve: skupno 70%,
od tega:
– cene za izvedbo tekoče dezinsekcije žitaric v pretoku (zaščita žitaric najmanj 6 mesecev): 27%,
– cene za izvedbo kombinirane dezinsekcije skladiščnih prostorov (obdelava
površin) tekoča dezinsekcija: 10%,
– cene za izvedbo kombinirane
dezinsekcije skladiščnih prostorov (obdelava površin) vroče dimljenje: 14%,
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– cene za izvedbo deratizacije deratizacijsko sredstvo: 10%,
– cene za izvedbo plinske dezinsekcije (fumigacija) žitaric in paletiziranega blaga: 4%,
– cene za izvedbo plinske dezinsekcije (fumigacija) praznega prostora v skladišču: 4%,
– cene za izvedbo deratizacije (vabe): 1%;
– reference: 15%,
– bonitetna informacija o podjetju: 5%,
– število zaposlenih in kadrovska struktura,
– na področju DDD: 5%,
– plačilni pogoji plačila storitev: 5%.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Janez Bučar, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, tel. 061/189-73-46.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-31936
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Destrnik, Vintarovci 50,
2253 Destrnik, tel. 062/752-09-00, faks
062/752-09-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Destrnik, za
šolsko leto 2000/2004.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Destrnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročnika z zakonom
ni 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 javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).
(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 za 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: začetek storitve 1. 9.
2000, dokončanje storitve 30. 6. 2004.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, kontaktna oseba Miran Čeh (ob dvigu
predložiti dokazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, na ŽR občine št.
52400-630-20717, z namenom nakazila:
javni razpis – prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti najkasneje do 11. 8. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 14. 8.
2000 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: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% in mora biti v veljavi 60 dni po
izteku razpisanega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: cene šolskih
prevozov so celo leto fiksne in vključujejo
davek na dodano vrednost. Obračun šolskih prevozov se opravlja po principu dejansko opravljenih prevozov. Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči mesec.
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba
mora veljati do 31. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference ponudnika, druge ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva odločitve.
19., 20.
Občina Destrnik
Ob-31937
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Sodnik za prekrške, Adamičeva
cesta 36, Grosuplje, faks 061/762-535.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem poslovnih prostorov za potrebe sodnika za prekrške
Grosuplje.
Ocenjena vrednost najema mesečno do
250.000 SIT.
Velikost najema: od 70 do 130 kvadratnih metrov bruto površine, obsegati mora
vsaj 6 prostorov za poslovno dejavnost.
4. Kraj izvedbe: mesto Grosuplje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: neomejeno.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sedež sodnika za prekrške Grosuplje, delovnik med 9. in 11. uro.
(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: vključno do 16. 8.
2000 do 00.00 ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Sodnik za prekrške,
Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18.8. 2000 ob 10. uri, Sodnik za
prekrške, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila, na hrbtni strani z
navedbo pošiljatelja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 8. 2000.
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisano dokumentacijo na sedežu naročnika, kontaktna oseba Marinka Gruden.
12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je lahko
pravna ali fizična oseba s stalnim bivališčem
v Republiki Sloveniji.
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 poleg dokazil in
razpisane dokumentacije predložiti dokazilo o lastništvu prostorov, zemljiškoknjižni
izpisek, tlorise prostorov s tehničnim poročilom ter dokazilo o nakazilu varščine za
resnost ponudbe v višini enomesečne najemnine.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– lokacija najema,
– cena najema,
– kvaliteta prostorov,
– usklajenost s potrebami za dejavnost
sodnika za prekrške.
Merila se uporabljajo enakovredno.
18., 19., 20.
Sodnik za prekrške Grosuplje
Št. 3240-00
Ob-31938
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420
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Trbovlje,
tel.
0601/53-101,
faks
0601/27-592.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
A) popravila in vzdrževanje infrastrukture komunalne energetike (vročevodnega omrežja, priključnih postaj,
toplotnih postaj, hišnih postaj in varovanje internega sistema),
B) odvoz kontejnerjev za smeti na relaciji Občina Trbovlje–odlagališče,
C) urejanje komunalne deponije s
kompaktorjem ali buldožerjem.
Ocenjena vrednost:
A) 8,000.000 SIT,
B) 5,000.000 SIT,
C) 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudnik lahko ponudi
izvajanje storitev v celoti ali po posameznih
sklopih (A, B, C).
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: eno leto;
A) od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001,
B) od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2001,
C) od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2001.
9. (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: 2. 8. 1999 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za posamezen
sklop 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.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a,
Trbovlje, tajništvo podjetja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2000 ob 14. uri v sejni sobi na
sedežu družbe Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
12. 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 30. 9.
2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila po delih
ali mesečnih dobavah. Avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev kupoprodajne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so sestavni del razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 8. 2000
do 10. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.
Št. 640-28/2000
Ob-31939
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevoz šolskih otrok
na območju Občine Ormož za šolsko
leto 2000/2001; 37,300.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Ormož.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev:
a) prevoz šolskih otrok na območju Občine Ormož za OŠ Ormož, Miklavž, Središče, Velika Nedelja, Tomaž in Stanka Vraza Ormož,
b) prevoz šolskih otrok na območju Občine Ormož za OŠ Ivanjkovci.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001.
9. (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)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 8. 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 8. 2000 ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: 10% od ocenjene vrednosti del, bančna garancija 60 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 30 dni od izstavitve računa.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– ponudbena cena za prevoz učencev,
ki se vozijo v šolo na razdalji do 4 km:
10%,
– ponudbena cena za prevoz učencev,
ki se vozijo v šolo na razdalji nad 4 km:
70%,
– ponudbena cena za prevoženi km za
prevoze, ki jih naroči naročnik izven razpisanih relacij: 10%,
– starost prevoznih sredstev: 10%.
18., 19., 20.
Občina Ormož
Ob-32031
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
a) izvedba AB ploščatega propusta
na potoku Kozarica in
b) ureditev cestne povezave Grlava
– Boreci.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: k. o. Boreci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti ime in priimek in strokovne
kvalifikacije odgovornega osebja za izvedbo
storitev s podatki o njihovem strokovnem izpitu in odločbi o včlanitvi v Inženirsko zbornico Slovenije ter osebnimi referencami.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudba mora biti izdelana za celoten obseg storitev (a + b).
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: predviden pričetek
storitve je takoj po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaključek pa najpozneje do 20. oktobra 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ATRIJ gradbeni inženiring Odranci d.o.o.,
Gajska ul. 39, 9233 Odranci, kontaktna
oseba: Kolarič Anton, tel. št. 025737110.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najpozneje 15 dni
po objavi tega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek)
10.000 SIT s plačilom na ŽR Atrij Odranci
d.o.o., št. 51900-601-24186.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najpozneje v 30
dneh od objave razpisa v Uradnem listu
RS, do 12. ure, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za izdelavo ploščatega propusta na potoku Kozarica in ureditev cestne povezave Grlava – Boreci (v
kolikor je zadnji 30. dan praznik, sobota ali
nedelja, se ponudba predloži naslednji delovni dan do iste ure).
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Upravna enota Ljutomer, Oddelek za kmetijstvo, Vrazova ul. 1,
9240 Ljutomer.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo na zadnji
dan oddaje ponudb ob 13. uri v prostorih:
Upravne enote Ljutomer, pritličje, soba
014.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
(a) garancija za resnost ponudbe, višina
garancije je 10 % od razpisanih del, trajanje garancije je 60 dni od datuma oddaje
ponudbe,
(b) izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10 % od pogodbene vrednosti, katero bo
izbrani ponudnik predložil v desetih dneh
od podpisa pogodbe. Veljavnost garancije
mora biti še 30 dni po uspešni primopredaji izvršenih del,
(c) izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za odpravo pomanjkljivosti v višini 10 % od izvedenih del, veljavnost garancije je enaka garancijski dobi.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila bodo
opravljena po izstavljenih mesečnih situacijah v roku 60 dni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo se
dodeli samo enemu ponudniku po pogodbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsaka pravna oseba, ki je registrirana
za opravljanje razpisane dejavnosti in ima
za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po roku,
določenem za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbe morajo biti sestavljene po točkah
razpisne dokumentacije z vsemi potrjenimi
izjavami. Izdelane morajo biti v slovenskem
jeziku. Upoštevane bodo le popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki in izjavami. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj
60 dni od datuma oddaje ponudb.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevana naslednja merila:
– cena 70,
– rok izvedbe 20,
– plačilni pogoji 10.
18. Druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico:
– izbire najugodnejšega ponudnika, ne
pa najnižje ponudbe,
– ne izbrati nobenega ponudnika.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ga ni bilo.
ATRIJ
gradbeni inženiring Odranci d.o.o.

Št. 301-7/96
Ob-32032
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, faks 065/19-19-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: oddaja poslovnih prostorov v poslovnem objektu Kuk v izmeri do 700 m2 v najem.
4.
5. (a), (b)
6.
7. (a) Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: takoj po podpisu
pogodbe, vendar ne prej kot v zakonsko določenem roku po opravljenem
izboru .
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5000
Kobarid,
tel.
065/19-19-210,
ali
05/389-92-10, kontaktna oseba: Fratina
Jana, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 1. 8. 2000.
(c)
10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
srede 16.08.2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid, (v tajništvo).
Zapečetene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj, Poslovni objekt Kuk” ter številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
Kobarid, 16. 8. 2000 ob 13.15.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: pogoji glede
načina plačila bodo podani v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov katerim bo podeljena
storitev je pogodba.
15. Finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
,da mu bo prizanana sposobnost bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo dostopiti od ponudbe: ponudnik
predložene ponudbe ne more umakniti do
16. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa: 1. 9. 2000.
Občina Kobarid
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Št. 343-7/99-133
Ob-32033
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, Kočevje, 061/855-531.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): prva alinea 1.točke
3. člena ZJN: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za izdelavo tehnične dokumentacije za
gradnjo ceste Mala Gora-Polom.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
4,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Kočevje - krajevna skupnost Stara Cerkev.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odlok o proračunu Občine Kočevje za leto
2000.
(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 bo oddana kot
celota.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datuma pričetka
in dokončanja storitve: takoj po sklenitvi
pogodbe. Dokončanje storitev 30. 10.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje,
pri Borutu Hočevarju, tel. 061/851-390
ali GSM: 041/ 406-186.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom na račun številka
51300-630-10077 - občinski proračun pri
APP Kočevje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 7. 2000, do
8. ure, v zapečateni kuverti z napisom “javni razpis-ne odpiraj-ponudba, Tehnična dokumentacija za gradnjo ceste Mala Gora-Polom in navedeno številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kočevje, Oddelek gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje (soba št. 27).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2000 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: zakon o izvrševanju proračuna.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z izbranim nosilcem ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične posobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): najnižja ponudbena cena ob fiksnih cenah v času pogodbenega razmerja.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Kočevje, Borut Hočevar, tel.
061/851-390 ali GSM 041/406-186.
19., 20.
Občina Kočevje
Št. 82400-1/00-2-980-89/02 Ob-32064
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, številka telefaksa 132-41-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis: najem delno
opremljenih poslovnih prostorov s postopnim odkupom v okvirni skupni površini 2200 m2 za uporabnika Davčni
urad Murska Sobota v območju širšega
centra mesta Murska Sobota.
Ocenjena vrednost naročila znaša
7,000.000
SIT
mesečno
oziroma
84,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (b), (c)
6. Posebne zahteve naročnika: v primeru, da bo ponudnik oziroma posrednik
predložil več ponudb za najem različnih
nepremičnin, mora biti vsaka ponudba izdelana na originalni razpisni dokumentaciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge in vsaka ponudba mora
biti oddana v svojem ovitku.
7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in dokončanja storitev ali čas trajanja storitev:
pričetek storitev takoj po sklenitvi pogodbe o primopredaji prostorov, vendar najkasneje do 1. 9. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Jakše Karin,
številka telefona: 478-27-14 in številka telefaksa 132-41-09.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 2000
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno poslati ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava republike Slovenije; Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, Glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na

naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejetih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
skupne ponujene vrednosti za obdobje
enega leta z veljavnostjo do vključno veljavnosti ponudbe, to je do 1. 9. 2000.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitve, če jim bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, s področja katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (od 0-85 točk za delno opremljene
poslovne prostore),
3. pogoji postopnega odkupa poslovnih prostorov in pisarniške opreme
(0-15 točk),
4. spreminjanje cen (0-10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih
10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega,
vendar največ za 60 dni),
6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0-10 točk),
7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najvišjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako pridobljeni zmnožek pa se
pomnoži s faktorjem 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednostih.
Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 30. 9. 2000.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava
Republike Slovenije
Št. 080-09-4345
Ob-32074
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dejavnosti
šolskih prevozov na območju občine
Železniki za šolsko leto 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003.
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Ocenjena skupna vrednost z upoštevanjem cen na dan razpisa skupaj z DDV:
84,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: smeri šolskih prevozov
v občini Železniki (v razpisni dokumentaciji).
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravlja za dejavnost registrirani prevoznik s svojim ali
najetim vozilom in 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 razpisni dokumentaciji (Ur. l.
RS, št. 33/97), zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98, 65/99), zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96), pravilnik o
oznakah in opremi vozil, s katerimi se
opravljajo prevozi v cestnem prometu (Ur.
l. RS, št. 70/99), pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99, 58/2000).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki lahko dajo
ponudbo za posamezno relacijo, za sklop
relacij ali za vse relacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi varianto po razpisni dokumentaciji, poleg lahko predlaga svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: v dneh, ko poteka
pouk, v času od 1. 9. 2000 do 30. 6.
2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, II.nadstropje, sprejemna pisarna, tel.
04/500-00-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko plačajo na blagajni občine ali z virmanom na žiro račun občine št.
51510-630- 50272.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. Zaprte ovojnice
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - Ponudba za prevoz osnovnošolskih otrok“ in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1 % od vrednosti ponudbe, razen v
primeru, če je vrednost posameznega sklopa ali sklopov ponudbe nižja od
25,000.000 SIT, z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila v roku 30
dni po preteku meseca, za katerega se
storitve zaračunajo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik storitve, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): strokovno tehnična in kadrovska opremljenost,
cena, izkušnje kandidatov na tem področju.
18. Druge informacije o naročilu: ponudbena cena za šolsko leto 2000/2001
je fiksna.
19., 20.
Občina Železniki
Št. 266-14/00
Ob-32076
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka telefaksa 01/478-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
– čiščenje asfaltnih površin, urejanje
okolice na skupnih površinah, čiščenje
javnih sanitarij, izvajanje zimske službe
in vzdrževanje čistilnih naprav, ocenjena vrednost naročila znaša: 53,000.000
SIT, za vsa območja Republike Slovenije
ali po posameznih območjih.
– vzdrževanje električne napeljave
in elektro naprav na skupnih površinah,
ocenjena vrednost naročila znaša:
46,000.000 SIT, za območja: Krško, Novo mesto, Postojna, Koper, Nova Gorica in
Kranj.
4. Kraj izvedbe: Mejni prehodi Republike Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: skladno z določili razpisnih
pogojev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: skladno z razpisno dokumentacijo.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-

mo za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo tudi samo za del storitev po posameznih alinejah navedenih v 3. točki ter po
posameznih geografskih področjih, kot so
navedena v razpisni dokumentaciji.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: predvideni rok pričetka del je takoj po sklenitvi pogodbe,
predvidoma 15. 9. 2000. Pogodbena dela se izvajajo do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Mojca Gregorič, številka telefona 01/478-55-66, številka telefaksa 01/478-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 8. 2000, vsak
delovni dan od 8.30 do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 8. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za dela pod 3. točko - v prvi alineji
bančna garancija v višini 5,300.000 SIT,
za dela pod 3. točko - v drugi alineji bančna garancija v višini 3,100.000 SIT.
Bančne garancije morajo vsebovati veljavnost do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili Posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): način
uporabe meril in pomen posameznega
merila, ki se bodo uporabljala pri ocenjevanju ponudb, sta razvidna iz razpisne
dokumentacije.
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1. finančna usposobljenost ponudnika (10 točk),
2. reference ponudnika (0-50 točk),
3. certifikat (15 točk),
4. odzivni čas (0-20 točk),
5. druge ugodnosti (0-5 točk)
Pri vrednotenju po točkah od 1-5
je možnih največ 100 točk, (vplivnostni faktor 0,4)
6. ponudbena cena, vplivnostni faktor 0,6.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
18. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 30. 8.
2000.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 48, z dne 2. 6. 2000 pod št.
Ob-29008.
Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade
Št. 394/2000
Ob-32075
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Občina Horjul, Horjul 57,
1354 Horjul; tel.: 750-02-10, faks:
061/749-146.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: rekonstrukcija lokalne
ceste 4803 Dolenja vas - Zaklanec od
3.480 km do 4.480 km.
Ocenjena
vrednost
naročila:
34,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zaklanec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(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: da.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: dokončanje rekonstrukcije je 60 dni od podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Horjul, Horjul 57, 1354 Horjul, kontaktna oseba Andrej Jereb, tel.:
061/750-02-10; faks: 749-146.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000
od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago ponudnikom v navedenem roku ob dokazilu plačila 5.000 SIT na žiro
račun št. 50110-630-810363.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
4. avgusta 2000 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Horjul, Horjul 57,
1354 Horjul.
Ponudbo je treba predložiti v zapečateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj - ponudba javni razpis” - “Rekonstrukcija ceste Dolenja vas Zaklanec”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4.
avgusta 2000 ob 9. uri, v sejni sobi občine
Horjul, Horjul 57.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
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: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Horjul, Horjul 57, 1354 Horjul kontaktna oseba Andrej Jereb, tel.:
061/750-02-10.
19., 20.
Občina Horjul
Št. 2-3823/00
Ob-31919
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
faks: 061/29-14-821.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projekta PGD,
PZI za sanacijo nasipa železniške proge Ormož - Murska Sobota od 9+800
km do 10+000 km.
Ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: železniška proga Ormož - Murska Sobota.
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 projektivno dejavnost,
– poznavanje projektiranja in gradnje
spodnjega ustroja železniških prog.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: 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, kontaktna
oseba je Zoran Jelovčan, univ. dipl. inž.
gr., tel.: 061/29-14-593.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
28. 7. 2000, do 12. 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.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene do 9. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (soba 205).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 8.
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
5% ocenjene razpisne vrednosti in mora
veljati do preteka opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: financiranje in
plačila se bodo izvajala v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna RS in Navodili o izvrševanju proračuna v skladu 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.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost
ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja ponudbena cena 50%,
– boljše reference 40%,
– krajši rok izdelave 10%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu, pri Zoranu Jelovčanu,
univ. dipl. inž. gr.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 16. 6. 2000 pod
št. 54/2000, Ob-30222, št. 2-3111/00.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Št. 080-09-4347
Ob-32077
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48,
p.p. 2, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: koncesija za opravlja-
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nje gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki v občini Železniki“.
4. Kraj izvedbe: območje občine Železniki.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: interesenti za dodelitev koncesije morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v 5. členu koncesijskega akta (Ur.
vestnik Gorenjske, št. 18/95) in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93),
zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, 32/93), strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ RS, št.
36/96), nacionalni program varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 83/99), odlok o gospodarskih javnih službah v občini Železniki in
koncesijski akt (Ur. vestnik Gorenjske, št.
18/95), odlok o ravnanju z odpadki v občini Železniki (UVG, št. 36/00) in program
ravnanja z odpadki v občini Železniki.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ni možno.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: varantne ponudbe niso možne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: koncesijska pogodba bo sklenjena v letu 2000, in sicer za
dobo 5 let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Železniki, Češnjica 48, p.p. 2, 4228
Železniki, II. nadstopje, sprejemna pisarna, tel. 04/500-00-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 7. do
11. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT ponudniki plačajo z virmanom
na žiro račun občine Železniki št.
51510-630-50272.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48, p.p. 2, 4228 Železniki.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj - ponudba za koncesijo: ravnanje z odpadki“ in
naslovom pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2000 ob 11.15 v sejni sobi
občine Železniki.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1 mio SIT z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 9. in 10. člen
koncesijskega akta (UVG, št. 18/95).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: koncesijska pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno je v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 8. 2000
po 11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): strokovno tehnična in kadrovska opremljenost,
cena, reference ponudnika, celovitost ponudbe in druge ugodnosti. Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene koncesijske
pogodbe z nobenim ponudnikom.
18. Druge informacije o naročilu: informacije posreduje Jolanda Pintar, Občina
Železniki, tel. 04/500-00-13.
19., 20.
Občina Železniki
Št. 64105-00001/2000
Ob-32078
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona, faksa: Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci, telefon
069/669-610,
številka
faksa
069/669-620.
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 dnevnih
prevozov učencev v Osnovno šolo Kapela za šolsko leto 2000/2001. Ocenjena vrednost naročila znaša 6,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Radenci .
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 z ustrezno
opremljenimi svojimi ali najetimi vozili in z
licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu (upošteva se 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 javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99, odredba o obvezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
(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 samo za
del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo za vse tri relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: druge variante
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: datum pričetka storitev je 1. 9. 2000, datum dokončanja storitev je 30. 6. 2001 (v dnevih, ko poteka
pouk).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo. Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave do 29. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 8. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj – šolski prevozi”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 4. 8. 2000 ob 8. uri v prostorih
Občine Radenci. Odpiranje ponudb bo
izvedla razpisna komisija za šolske prevoze. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji .
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti , ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti - umakniti ponudbe po
izteku roka za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
19., 20.
Občina Radenci
Ob-32079
1. Naročnik, poštni naslov, št. faksa:
Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig, faks 2862-229.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
otrok v osnovne šole na območju Občine Ig, v šolskem letu 2000/2001.
Skupaj ocenjena vrednost naročila v
znesku: 6,210.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Ig.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve v skladu z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za
specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če
ponudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in je registriran za prevoz otrok v
šolo 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,
24/97),
– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97, 84/99),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00),
– proračun Občine Ig.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki lahko podajo
ponudbo za prevoze za posamezno relacijo, za sklop relacij ali za vse relacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi varianto po razpisni dokumentaciji, poleg lahko predlaga tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: v dneh, ko poteka
šolski pouk; v času od 1. 9. 2000 do
30. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 7. 2000
do 4. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacije je na voljo ponudnikom
v navedenem roku in sicer proti podpisu in
plačilu 5.000 SIT na žiro račun Občine Ig
št. 50101-630-810160 z namenom nakazila: javni razpis – prevozi.
10. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 16. 8. 2000 do 14. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo do navedenega roka prispeti na naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292
Ig. Ponudbo se predloži v zapečateni kuverti z oznako “ne odpiraj“ in s pripisom
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“Javni razpis – ponudba za prevoz osnovnošolskih otrok“.
11. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 8. 2000 ob 17. uri na naslovu: Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora za resnost ponudbe
predložiti ponudbi bančno garancijo v višini 10% ocenjene ponudbene vrednosti, ki
mora biti v veljavi 60 dni po izteku od razpisnega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v roku
30 dni po izstavitvi računa za pretekli
mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: po
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 2000
po 17. uri.
17. Merila za izbor ponudnika, teža in
način uporabe meril: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o javnem naročilu: Občina Ig, Ig 72, Ig, tel.2862-806, v
času uradnih ur.
Občina Ig
Št. 025-67/2000-2
Ob-32094
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; faks 061/178-4834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izdelavo prevodov iz slovenskega v angleški
jezik, iz angleškega v slovenski jezik in
lektoriranje za potrebe Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin.
Orientacijska
vrednost
naročila
je
6,000.000 SIT.
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: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo prevajalci in lektorji, kot je
to določeno v razpisni dokumentaciji.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudnik se ne more
potegovati samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del
je opredeljen s podpisom pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
kontaktna oseba Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061/178-49-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je treba nakazati znesek): negotovinsko plačilo; cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana; Kontaktna oseba: Nives
Jurcan, soba P25.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 8. 2000 ob 11. uri, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe
ni potrebna.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naloge financira naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe od 1. 8.
2000 od 10. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 90315-13/2000-2
Ob-32095
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; faks 061/178-48-34.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge in sicer:
3.1. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN - območje 2000-18,
4,000.000 SIT
3.2. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN - območje 2000-19,
2,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: nalogi se izvajata v prostorih naročnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega nalogi, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi
samo za del storitev: deli stroritve oziroma
naloge so že opredeljeni v 3. točki te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba nalog poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
naloge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe oziroma prevzemom podatkov, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061/178-49-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negotovinsko plačilo: cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 7. 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb 27. 7. 2000 ob 9.30 uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe
ni potrebna.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: nalogi financira
naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 7. 2000
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to
vrsto naloge (velja za obe nalogi) za naročnika, je izločitveni kriterij nepravilno izdelan test. Test se izdela v skladu s tehničnimi pogoji, ki so v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
Št. 110-1/00
Ob-32122
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Cogetinci – Vučja
vas; izdelava PGD, PZI in PZR projektov
za AC Cogetinci – Vučja vas.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
250,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Cogetinci – Vučja
vas.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: PGD projekti (že
revidirani) in PZR projekti morajo biti izdelani v petih mesecih po podpisu pogodbe
oziroma potrditvi ponudbe. Rok za izdelavo projekta PZI je 30 dni po izdelavi projekta PGD.
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 16. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 8. 2000 do 9,30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za AC Cogetinci – Vučja vas; izdelava
PGD, PZI in PZR projektov za AC Cogetinci – Vučja vas“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 8. 2000 ob 10. 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 7,500.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
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boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo
revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje dr. Maja Mikluš Moran – Družba za državne ceste
d.o.o., Maribor, Ulica Talcev 24 tel.
062/224-559, faks 062/224-549.
19.
20. Neuspeli javni razpis za to naročilo
je bil objavljen dne 16. 7. 1999, pod št.
Ob-7795.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-32123
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Fram – Slivnica –
BDC; monitoring površinskih in podzemnih vod.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
22,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Fram – Slivnica –
BDC.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o varstvu okolja.
(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: končno poročilo za
javnost je potrebno oddati v 28 mesecih
po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 16. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 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 AC Fram – Slivnica – BDC; monitoring površinskih in podzemnih vod“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 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 660.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
boniteta, bilančno stanje za zadnja 3 leta,
kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Vladimir Breščak, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Maribor, Ulica Talcev 24 tel.
062/224-559, faks 062/224-549.
19.
20. Neuspeli javni razpis za to naročilo
je bil objavljen dne 21. 10. 1999, objava o
izidu pa dne 24. 12. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-32124
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Vransko – Blagovica, pododsek Vransko – Trojane; izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI,
PZR za AC bazo Vransko.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
22,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Vransko-Blagovica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: idejni projekt mora
biti izdelan v roku 30 dni po podpisu pogodbe in pridobiti potrditev idejnega projekta v roku 14 dni. PGD, PZI dokumentacijo pa v roku 90 dni po potrditvi idejnega
projekta. Popravki po reviziji in PZR dokumentacija morajo biti izdelani v roku 30 dni
po opravljeni reviziji. Projektant mora dokumentacijo izdelati najkasneje v 180 dneh
po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 9. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 8. 2000 do 9,30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za AC Vransko – Blagovica, pododsek
Vransko – Trojane; izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR za AC bazo
Vransko“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8.
2000 ob 10. uri na naslovu: Družba za
državne ceste, 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
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predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 675.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
boniteta, bilančno stanje, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje: Florjana Volk,
univ. dipl. inž. arh. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
30-94-255, faks 30-94-260.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 14. 4. 2000, pod
št. Ob-25554, objava o izidu pa dne 14. 7.
2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-32125
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: prenos lege gradbene
parcele z deviacijami in regulacijami in
izdelava parcelacijskih načrtov za obvoznico Pragersko.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
16,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Obvoznica Pragersko.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o zemljiškem katastru.
(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.
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7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: ponudnik mora dokončati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 120 dneh po podpisu pogodbe,
oziroma v 120 dneh po prevzemu tehnične 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 9. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 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 Prenos lege gradbene parcele z deviacijami in regulacijami in izdelava parcelacijskih načrtov za obvoznico Pragersko“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 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 480.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,

boniteta, bilančno stanje za zadnja 3 leta,
kadrovska sestava.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Damijana Borštnar, inž. geod. – Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel: 30-94-203, faks: 30-94-213.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-32134
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana, telefon 061/160-19-52, telefaks
061/160-19-53.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem poslovno-medicinskih prostorov v okvirni skupni neto
površini ca. 450 m2, orientacijska vrednost naročila - mesečna najemnina 2.500
SIT/m2.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana (vzhodni del
centra ali zahodni del Most, čimbližje lokaciji Kliničnega centra).
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: predvidoma 5 let
od podpisa pogodbe (z možnostjo podaljšanja).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Sektor za investicije, Dunajska
cesta 105, telefon 061/160-19-52, telefaks 061/160-19-53.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni od dneva
objave tega razpisa, vsak delovni dan od
10. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. dan po objavi
razpisa oziroma prvi naslednji delovni dan,
če je 30. dan dela prost, do 10. ure, izročeno - sprejeto v vložišču vložnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana, z obvezno označbo:
“Javni razpis za najem poslovno - medicinskih prostorov. Ne odpiraj, ponudba“ in z
navedbo ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: na zadnji dan, ki je določen za predložitev ponudb, ob 12. uri, v sejni sobi
Sektorja za investicije Ministrstva za
zdravstvo, Dunajska cesta 105, I. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov-pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
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nudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju, ponudniki-fizične osebe pa morajo komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki
ga je izdal državni organ.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija oziroma potrdilo o
pologu, vplačanem na žiro račun št.
50100-630-000-6010014 - izvrševanje
proračuna RS investicije - Ministrstvo za
zdravstvo, v višini 5% od celotne orientacijske vrednosti javnega naročila, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno dokumentacijo, pogodbo in ustreznimi finančnimi predpisi, ki urejajo izplačila iz sredstev državnega proračuna.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: najemna pogodba, ki
jo mora predhodno potrditi Vlada Republike Slovenije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izkazati obstoj pravnega temelja (npr. lastninska pravica), na podlagi
katerega lahko ponujene prostore odda naročniku v najem, in ustrezna dokazila o
tem priložiti ponudbi.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril - (21. člen ZJN): kot
opredeljena v razpisni dokumentaciji in sicer cena (do 76 točk), lokacijska ustreznost (do 28 točk), ustrezna velikost prostorov (do 14 točk), funkcionalna enotnost in
ustreznost prostorov (do 10 točk), finalna
obdelava prostorov (do 8 točk), opremljenost z instalacijami (do 10 točk), količina in
kvaliteta pisarniške opreme (do 6 točk).
18., 19., 20.
Ministrstvo za zdravstvo
Št. 011-04-8/00
Ob-32138
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PZI križišča
ceste G2-107 odsek 1238 Mestinje-Podplat odsek 1276 Podplat – Rogatec z regionalno cesto R1-219 odsek 1237 Poljčane-Podplat.
Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: G2-107 Podplat-Rogatec.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
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6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti v roku 5 mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 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 izdelavo PZI križišča ceste G2-107 odsek 1238 Mestinje-Podplat odsek 1276
Podplat – Rogatec z regionalno cesto
R1-219 odsek 1237 Poljčane-Podplat.“ K.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
10. 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.
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. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 6. 2000,
Ob-29435.
Direkcija RS za ceste
Ob-32139
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 ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projekta na
cesti R1-212 odsek 1120 Sodražica-Žlebič od km 0.150 do km 2.100.
Ocenjena vrednost: 8,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta R1-212 Sodražica-Žlebič.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti v roku 105 dni po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 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 izdelavo projekta na cesti R1-212 odsek 1120 Sodražica-Žlebič od km 0.150
do km 2.100.“ - S.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
10. 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.
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. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 6. 2000,
Ob-29440.
Direkcija RS za ceste
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Ob-32212
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trbnje, faks: 068/3481-131.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevozi učencev v osnovne šole v Občini Trebnje za šolsko leto
2000/2001 in za šolsko leto
2001/2002 za naslednje osnovne šole:
OŠ Veliki Gaber, OŠ Dr. Pavla Lunačka
Šentrupert, OŠ Trebnje, OŠ Mirna skupaj
z OŠPP Mirna in OŠ Mokronog.
Orientacijka vrednost letnega naročila
znaša 47,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Trebnje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za
dejavnost registrirani prevozniki s svojimi
ali najetimi vozili z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, navodila in obrazci so predmet razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ne; ponudniki oddajo
celovito ponudbo za vse osnovne šole oziroma relacije navedene v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od septembra 2000
do junija 2001, oziroma 2002, vse dni po
šolskem koledarju za šolsko leto
2000/2001 in 2001/2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Oddelek za družbene dejavnosti Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, pri Danici
Grandovec v času javnega razpisa in
sicer vsak delovni dan med 8. in 11.
uro, po predhodnem telefonskem dogovoru na tel. 068/3481-126 pa tudi v
drugem času.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času javnega
razpisa. Dodatne informacije oziroma pojasnila se lahko zahtevajo le pisno do 4. 8.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na ŽR Občine Trebnje
št. 52120-630-40206 s pripisom: razpisna dokumentacija - prevozi otrok.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 8. 2000
do 10. ure, osebno ali po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpiraj, javni razpis - ponudba za prevoze v
OŠ”. Ovojnica mora biti zapečatena ali zaprta tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Ponudbe je potrebno oddati v dveh
enakih izvodih z jasno oznako originala in
kopije.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 8. 2000 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom javnega odpiranja komisiji
predložiti pisno pooblastilo.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% orientacijske vrednosti ponujene storitve, navedene v ponudbi. Rok trajanja garancije je enak roku veljavnosti ponudbe. Ponudba pa mora biti veljavna do
podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem
prevozov.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo se bo
izvrševalo v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudbo lahko predložijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži
ponudba s strani več izvajalcev skupaj, je
potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so
njegovi podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 8. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena za prevoženi kilometer (do 60
točk),
– kvaliteta vozil (do 20 točk),
– reference pri izvajanju prevozov šoloobveznih otrok (do 20 točk),
– druge ugodnosti ponudnika (do 5
točk).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik. Najugodnejša ponudba je
tista, ki po vseh vrednotenjih doseže največje število točk.
18. Druge informacije o naročilu: sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb. V roku 7 dni od sprejetja sklepa bodo vsi ponudniki obveščeni o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
19., 20.
Občina Trebnje
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št.
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nosnega omrežja s pomočjo monitoringa obremenitev nadzemnih vodov.
7. Pogodbena vrednost: 21,420.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,420.000 SIT, 21,420.000 SIT.
11., 12., 13.
Elektro - Slovenija, d.o.o.

Ob-31871
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, rok izvedbe,
plačilni pogoji, reference pri sorodnih delih
in sorodnih delih naročniku, morebitne druge ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriaing, d.o.o., Ankaranska c. 7, 6000 Koper.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rekonstrukcija oddelka slikovne diagnostike – B klet Ortopedske
bolnišnice Valdoltra.
7. Pogodbena
vrednost:
17,815.126,05 SIT brez vključenega davka na dodano vrednost.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: brez vključenega davka na dodano vrednost: 23,018.337 SIT, 17,815.126,05
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28250.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 02/00
Ob-31986
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena vrednost naročila,
reference, finančno stanje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A – namizni računalniki: Jerovšek Computers, d.o.o., Breznikova 17,
Domžale in
– sklop B – ostala računalniška oprema:
ANNI, d.o.o., Podutiška 92, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava računalniške opreme.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A): 11,560.065,96 SIT,
– sklop B): 7,420.775 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A) – namizni računalniki:
15,045.408 SIT; 11,560.065,96 SIT,
– sklop B) – ostala računalniška oprema: 9,185.900,08 SIT, 7,420.775 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-27590.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 81-33/S-01
Ob-31985
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks št. 061/174 27 17.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca v skladu s 3. točko 55. člena ZJN
za izdelavo študije in dobavo opreme za
povečanja učinkovitosti prenosnega omrežja s pomočjo monitoringa obremenitev nadzemnih vodov.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini usposobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem
obsegu, kvaliteti in roku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EIMV, Hajdrihova 2, Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava študije in dobavo
opreme za povečanja učinkovitosti pre-

Št. 41405/00053/2000 0400 01 Ob-31987
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000 sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika za izdelavo, dobavo in montažo pohištva za zavode
na področju družbenih dejavnosti Mestne
občine Maribor.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana najugodnejša ponudnika
za izdelavo, dobavo in montažo pohištva za
zavode na področju družbenih dejavnosti
Mestne občine Maribor sta bila najcenejša
in sta imela ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za 1. vsebinski sklop: Pohištvo za učilnice osnovnih šol: LIK ATLAS, d.o.o., Samova 12a, Ljubljana,

– za II. vsebinski sklop: Pohištvo za učilnice in garderobe 9 letnih osnovnih šol:
Eurodesign, d.o.o., Apače 1, Apače,
– za III. vsebinski sklop: Pohištvo za igralnice vrtcev: Eurodesign, d.o.o., Apače 1,
Apače.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvo za zavode na področju družbenih dejavnosti Mestne občine Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– za I. vsebinski sklop: skupna vrednost
je 6,050.537,15 SIT.
Posamezne pogodbene vrednosti pa so:
OŠ Toneta Čufarja 472.370,50 SIT, OŠ
Franca Rozmana-Staneta 417.963,70 SIT,
OŠ Janka Padežnika 480.748,10 SIT, OŠ
Franceta Prešerna 483.782,60 SIT, OŠ
Martina Konšaka 374.850 SIT, OŠ Slave
Klavore 2,031.651,30 SIT, OŠ Rada Robiča 451.557,40 SIT, Srednja glasebena in
baletna šola 416.940,30 SIT, OŠ Ludvika
Pliberška 482.021,40 SIT, Andragoški zavod – Ljudska univerza 438.651,85 SIT,
– za II. vsebinski sklop: skupna vrednost
je 4,545.895,30 SIT z upoštevanim dodatnim 2% količinskim popustom, ki ga je ponudnik nudil za pridobitev del najmanj 2 ponujenih sklopov.
Posamezne pogodbene vrednosti pa so:
OŠ Toneta Čufarja 1,219.359,70 SIT, OŠ
Tabor 1,255.383,40 SIT, OŠ Borisa Kidriča 998.191 SIT, OŠ Kamnica 561.194,50
SIT, OŠ Maksa Durjave 285.780,90 SIT,
OŠ Rada Robiča 225.985,80 SIT,
– za III. vsebinski sklop: skupna vrednost
je 8,998.170,80 SIT, z upoštevanim dodatnim 2% količinskim popustom, ki ga je ponudnik nudil za pridobitev del najmanj 2 ponujenih sklopov.
Posamezne pogodbene vrednosti pa so:
Vrtec Jadvige Golež 457.102,80 SIT, Vrtec
Jožice Flander 2,022.038,50 SIT, Vrtec
Otona Župančiča 531.977,60 SIT, Vrtec
Studenci 1,737.409,50 SIT, Vrtec Pobrežje 250.071,40 SIT, Vrtec Borisa Pečeta
1,235.486,60 SIT, Vrtec Ivana Glinška
1,043.744,20
SIT,
Vrtec
Tezno
215.827,90 SIT, Vrtec Koroška vrata
1,100.921,40 SIT. Center za sluh in govor
403.590,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
– za I. vsebinski sklop: Pohištvo za učilnice osnovnih šol je bilo oddano v celoti.
Delež stroškov podizvajalcev je 47% oziroma znaša 2,843.752 SIT,
– za II. vsebinski sklop: Pohištvo za učilnice in garderobe 9-letnih osnovnih šol je
bilo oddano v celoti.
Javno naročilo bo izbrani ponudnik izvedel v celoti sam,
– za III. vsebinski sklop: Pohištvo za igralnice vrtcev je bilo oddano v celoti.
Javno naročilo bo izbrani ponudnik izvedel v celoti sam.
9. Število prejetih ponudb:
– za I. vsebinski sklop: 8 ponudb,
– za II. vsebinski sklop: 6 ponudb,
– za III. vsebinski sklop: 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za I. vsebinski sklop: 6,050.537,15
SIT, 7,903.220,78 SIT,
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– za II. vsebinski sklop: 4,545.895,30
SIT, 6,188.614,34 SIT,
– za III. vsebinski sklop: 8,998.170,80
SIT, 12,692.200,08 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39, Ob-27205 z dne 12. 5.
2000.
Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 14/00
Ob-31989
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. čl. ZJN.
3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A in B: Avtotehna glasbila,
d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana,
– sklop C, D, E: se ponovi po (1. odst.
55. čl. ZJN).
6. (a) Kraj dobave: Festival Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sklop A: mešalne mize,
– sklop B: obdelava zvoka.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 6,951.700,33 SIT,
– sklop
B:
obdelava
zvoka
1,203.136,57 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: sklop A, B,
C, D, E: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
A:
7,548.300,04
SIT,
1,783.423,25 SIT,
– sklop
B:
6,951.740
SIT,
1,203.136,57 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.
Mestna občina Ljubljana
Št. 05601/ž00
Ob-31990
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, skladnost, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za dobavitelja sistemske strojne in programske opreme ter storitve (pozicije 1-8,
17 in 18) ponudnika LANCom za PE: Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto in
Kranj v vrednosti 329,403.519 SIT in ponudnika SRC.Si za PE: Ljubljana, Nova Gorica in Koper v vrednosti 254,533.289 SIT,
– za dobavitelja POS tiskalnikov podjetje SRC.Si v vrednosti 19,273.750 SIT,
– za dobavitelja univ. tiskalnikov podjetje Optima iz Kopra v vrednosti 88,736.250
SIT,
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– za dobavitelja potrjevalcev dokumentov podjetje Optima iz Kopra v vrednosti
17,754.480 SIT,
– za dobavo laserskih tiskalnikov se razpis ponovi,
– za dobavitelja čitalcev črtne kode podjetje Špica v vrednosti 28,560.000 SIT,
– za dobavitelja tiskalnikov črtne kode
podjetje Špica v vrednosti 31,328.000 SIT,
– za dobavitelja komunikacijske opreme
podjetje IBM v vrednosti 32,951.544,75
SIT,
– za dobavitelja dodatne opreme iz 16.1.
in 16.2. točki podjetje LANCom iz Maribora
v vrednosti 148.200 SIT,
– za dobavitelja dodatne opreme iz 16.3
točke podjetja LANCom iz Maribora v vrednosti 30,815.850 SIT.
6. (a) Kraj dobave: Maribor, pošte po
Sloveniji.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 734,638.870 SIT, 41,992.978,23 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,
Ob-26818.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 05601/00
Ob-31991
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– ponudnik Dravska tiskarna, d.o.o., Maribor, za natis zloženk po 2,83 SIT za kos, v
vrednosti 169.800 SIT brez DDV in za natis
letakov po 2,37 SIT za kos, v vrednosti
284.400 SIT brez DDV,
– ponudnik Leykam tiskarna, d.o.o., Hoče za natis prospektov po 8,70 SIT za kos,
v vrednosti 870.000 SIT brez DDV in za
natis časopisa za stranke po 13,35 SIT za
kos, v vrednosti 2,670.000 SIT brez DDV,
– ponudnik Delo TČR, d.d., Ljubljana,
za natis “o glasna pošta” po 6,06 SIT za
kos, v vrednosti 24,361.200 SIT brez DDV.
6. (a) Kraj dobave: Maribor, Centralno
skladišče Maribor in Ljubljana.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,944.696 SIT, 30,274.552 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,
Ob-27811.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 05601/00
Ob-31992
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, asistenca, reference.
5.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nadgradnja komuniakcijskega strežnika.
7. Pogodbena vrednost: 24,999.996
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,979.775,91 SIT, 24,965.676 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,
Ob-27811.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 799-03-2/00-3113
Ob-31993
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska
50, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik za dobavo čistil za potrebe Uprave RS za izvrševanje kazenskih
sankcij je ponudil najugodnejšo ceno za zahtevane artikle, ki je bila edino merilo za
izbor.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SIJ, d.o.o., Lobodova 9,
Domžale.
6. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila, količina je okvirna in je
odvisna od števila zaprtih oseb.
7. Pogodbena vrednost: 19,954.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,023.440,51 SIT, 19,954.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil izveden.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27593.
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 4.4.1.2.-3504/2000
Ob-31994
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost, cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o., Kopališka ul. 3, Kidričevo, za poziciji 1 in 2,
– Vital d.o.o., Senožeti 12a, 1262 Dol
pri Ljubljani, za pozicijo 3,
– Planika Kranj, d.d., Savska loka 21,
Kranj, za pozicijo 4,
– Čevljarstvo in rokavičarstvo Dolenc Janez, s.p., Dragonja vas 1a, Cirkovce, za
pozicijo 5,
– Mercator zaščita, d.o.o., Rogozniška
c. 14, Ptuj, za pozicije 7., 10., 11., 12. in
13,
– Prevent Mislinja, d.o.o., Gozdarska c.
38, Mislinja, za pozicije 8., 14., 15. in 16,
– Emona Merkur, d.d., Murkova ul. 2,
Ptuj, za pozicijo 9,
– Koto, d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana,
za pozicije 6., 17. in 18.
6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Republiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. čevlji nizki delovni,
2. čevlji visoki delovni ZJK,
3. čevlji visoki delovni BJK,
4. čevlji povišani zimski delovni
BJK,
5. čevlji premikaški letni,
6. rokavice kratke usnjene,
7. kapa letna,
8. kapa zimska,
9. obleka klasična,
10. obleka farmer,
11. obleka farmer z odsevnimi trakovi,
12. halja,
13. podoblačilo,
14. srajca,
15. bunda,
16. bunda z odsevnimi trakovi,
17. plašč dežni,
18. obleka dežna.
7. Pogodbena vrednost:
1. 17,022.500 SIT,
2. 5,160.000 SIT,
3. 6,807.600 SIT,
4. 11,570.000 SIT,
5. 5,176.500 SIT,
6. 7,590.000 SIT,
7. 2,124.000 SIT,
8. 2,444.000 SIT,
9. 7,257.600 SIT,
10. 16,088.500 SIT,
11. 8,791.200 SIT,
12. 6,348.000 SIT,
13. 7,476.000 SIT,
14. 5,649.000 SIT,
15. 11,297.000 IST,
16. 3,872.550 SIT,
17. 5,850.000 SIT,
18. 10,769.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 17,022.500 SIT, 10,725.000 SIT,
2. 6,784.000 SIT, 3,992.000 SIT,
3. 6,807.600 SIT, 4,583.040 SIT,
4. 13,539.500 SIT, 10,270.000 SIT,
5. 7,677.750 SIT, 5,176.500 SIT,
6. 9,800.000 SIT, 5,600.000 SIT,
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7. 3,600.000 SIT, 2,124.000 SIT,
8. 4,664.400 SIT, 2,444.000 SIT,
9. 10,576.000 SIT, 5,576.000 SIT,
10. 26,065.900 SIT, 15,801.000
SIT,
11. 18,825.400 SIT, 7,557.000 SIT,
12. 7,702.240 SIT, 6,141.000 SIT,
13. 10,146.000 SIT, 5,831.280 SIT,
14. 9,811.200 SIT, 4,830.000 SIT,
15. 12,116.500 SIT, 8,569.000 SIT,
16. 4,066.260 SIT, 2,735.700 SIT,
17. 9,299.220 SIT, 5,850.600 SIT,
18. 12,679.700 SIT, 10,769.000
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,
Ob-25874.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 107/00
Ob-31995
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plač. pogoji, tehnična ustreznost in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. blagovna skupina: Media Solution,
Italija,
2. blagovna skupina: Hitachi Denshi
Europa, Nemčija.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. blagovna skupina: magnetoskopi
formata DVCPRO -11 kosov,
2. blagovna skupina: kamkorder foramta DVCPRO 25 - 4 kosi.
7. Pogodbena vrednost:
1. blagovna skupina: 27,030.926
SIT,
2. blagovna skupina: 20,042.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,557,159,43 SIT, 20,042.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.
Javni zavod RTV Slovenije
Št. 0501/48-3-308/42-00
Ob-31988
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 nakup stanovanj.
3. Datum izbire: sklep o izboru najugodnejšega ponudnika (za 1. sklop) in sklepi o
neuspelem javnem razpisu (za 2., 3., 4. in
5. sklop) so bili sprejeti dne 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 3 veljavne in popolne ponudbe. Naročnik je pri

izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval
vsa merila, ki so bila objavljena v objavi javnega razpisa in podana v razpisni dokumentaciji, ter za sklop 1 (7 stanovanjskih enot
na območju Izole, Kopra, Pirana, Portoroža
ali Sežane) izbral ponudnika SGP Kraški zidar, d.d., za 1 2,5-sobno stanovanje na
območju Sežane in ponudnika Stanovanjski
sklad občine Izola za 6 2,5-sobnih stanovanj na območju Izole.
Za sklope 2 (2 stanovanjski enoti na območju Izole), 3 (1 stanovanjska enota na
območju Murske Sobote), 4 (1 stanovanjska enota na območju Brežic) in 5 (1 stanovanjska enota na območju Črnomlja) javni
razpis ni uspel, ker za te sklope nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar
d.d., C.na Lenivc 4, 6210 Sežana, Stanovanjski sklad občine Izola, Postonjska 3,
6310 Izola.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup 7 stanovanjskih enot:
– 1 stanovanjska enota – SGP Kraški
zidar, d.d.,
– 6 stanovanjskih enot – Stanovanjski
sklad občine Izola.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 206.615,25 SIT za m2 brez DDV,
181.116,77 SIT za m2 brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-25019.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 295
Ob-31996
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Duplek,
Korenska c. 31, 241 Sp. Duplek.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 50. člen ZJN, in sicer po
naslednjih skupinah:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. ribe, konzervirane ribe, zmrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje,
3. kruh, pekovski, slaščičarski izdelki, keksi,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. žita, mlevski izdelki in testenine,
7. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta izdelkov, izkušnje
reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: sveže sadje in zelenjava:
sposobnost se prizna Povrtnini Maribor.
Opomba: na razpis se je prijavil samo
en ponudnik (Povrtnina Maribor); zato razpis v tem delu ni uspel. Z dodatnim zbiranjem primerjanja cen ponudb, bomo naknadno izbrali in priznali sposobnost ponudnika.
2. skupina: ribe, konzervirane ribe, zmrznjena in konzervirana zelenjava in sadje; sposobnost se prizna: Mariborskim Mlekarnam
Maribor, Ljubljanskim Mlekarnam Ljubljana,
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3. skupina: kruh, pekovski, slaščičarski
izdelki, keksi; sposobnost se prizna: Pekarni Hlebček Pragersko, Kruh - pecivo Maribor, Ptujskim pekarnam in slaščičarnam
Ptuj, Donats d.o.o. Hoče, Žito Ljubljana,
Delakorda d.o.o. Polskava,
4. skupina: mleko in mlečni izdelki; sposobnost se prizna: Mariborskim mlekarnam
Maribor, Agroindu Vipava, Ljubljanskim mlekarnam Ljubljana,
5. skupina: meso in mesni izdelki; sposobnost se prizna: Mesnici Blatnik Dvorjane, Mesariji Fekonja Sv. Trojica,
6. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine; sposobnost se prizna: Pekarni Hlebček Pragersko, Žito Ljubljana, Petlja Ptuj,
Delakorda d.o.o. Polskava,
7. skupina: ostalo prehrambeno blago;
sposobnost se prizna: Petlja Ptuj, Droga
Portorož, Nektar Ljubljana.
Opomba: sposobnost se prizna za ponujene cenovno primerljive izdelke, za ostale izdelke razpis ni uspel, saj se je prijavil le
en ponudnik s celotno ponudbo. Z dodatnim zbiranjem in primerjanjem cen ponudb
bomo naknadno izbrali in priznali celotno
sposobnost ponudnika.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Duplek, Korenska c. 31, in Vrtec Duplek, Zg. Duplek 8d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vrednost bo definirana ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: brez
pripomb.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.
OŠ Duplek
Št. 220/00
Ob-31997
1. Naročnik, poštni naslov: Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog zaključka postopka brez dodelitve naročila: višina cene
– 60 točk, celovitost ponudbe – 30 točk,
plačilni pogoji – 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. mleko in mlečni izdelki:
– 12 artiklov – Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
– 10 artiklov – Mlekarna Celeia,
d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
II. trdi siri – nujno narezani:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo,
III. čaji, osnovna živila in dodatki jedem:
– 48 artiklov – Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
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– 21 artiklov – Kolinska, d.d., Šmartinska cesta 30, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kranjski vrtci, Cesta
Staneta Žagarja 19, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava prehrambenega blaga po skupinah.
7. Pogodbena vrednost:
I. mleko in mlečni izdelki – Ljubljanske mlekarne, d.d., – 2,145.355 SIT,
I. mleko in mlečni izdelki – Mlekarna
Celeia, d.o.o., – 2,145.150 SIT,
II. trdi siri – nujno narezani – Živila
Kranj, d.d., – 654.000 SIT,
III. čaji, osnovna živila in dodatki jedem – Živila Kranj, d.d., – 5,580.365 SIT,
III. čaji, osnovna živila in dodatki jedem – Kolinska, d.d., – 2,384.923 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. mleko in mlečni izdelki – 4,364.727
SIT, 4,141.322 SIT,
II. trdi siri – nujno narezani – 654.000
SIT, 654.000 SIT,
III. čaji, osnovna živila in dodatki jedem – 8,063.436 SIT, 3,019.149 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-27071.
Kranjski vrtci
Št. 118/2000
Ob-31998
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ker je razpisna komisija prejela
samo eno ponudbo, ugotavlja, da javni razpis ni uspel.
5.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
(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.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 1/00-771
Ob-31999
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference in plačilni pogoji. Najugodnejša ponudba z najvišjim številom točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mizar, d.o.o., Medlog 7/e,
Celje.
6. (a) Kraj dobave: ZD Celje, Gregorčičeva 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža pohištvene opreme splošnih ambulant veznega trakta ZD Celje. Dobava po specifikaciji.
7. Pogodbena vrednost: 10,117.760,80
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,765.791 SIT, 10,943.889,74 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29443.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 10-64-00
Ob-32000
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1,
Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena do 10 točk,
– klvaiteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave – interventna naročila do 4
točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika
do 3 točke,
– kompletnost ponudbe 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Matije
Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli za šolsko kuhinjo.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vrednost bo določena s konkretnimi naročili.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,369.442,78 SIT, 2,135.178,41 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. maj 2000,
Ob-26829.
Osnovna šola Matije Čopa, Kranj
Št. 313-11/98
Ob-32001
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.
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): skupno je bilo možno doseči
100 točk: cena (do 45 točk), primernost
lokacije in življenjske okolice: preskrba, ko-
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munikacije, prosti čas ... (do 40 točk), starost stanovanj (do 10 točk), boljša izvedba
od standardne oziroma zahtevane (do 5
točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Neva Živec, Ljubljana, Maroltova 6;
stanovanje v izmeri 50,56 m2 po ceni
14,673.750 SIT,
– Adela Bakan, Ljubljana, Povšetova 36;
stanovanje v izmeri 46,55 m2 po ceni
13,813.700 SIT,
– Ankica Despić, Ljubljana, Grablovičeva 40
stanovanje v izmeri 32,60 m2 po ceni
10,427.500 SIT,
– Marija Hribar, Ljubljana, Kvedrova c.
1;
stanovanje v izmeri 36,01 m2 po ceni
11,850.000 SIT,
– Gozdana Erjavec, Ljubljana, Šarhova
30;
garsonjera v izmeri 23,92 m2 po ceni
7,859.750 SIT,
– Vanda Žunič, Ljutomer, Cven 1/e;
stanovanje v izmeri 32,94 m2 po ceni
11,593.450 SIT,
– Milena Krnec, Ljubljana, Sketova 9;
garsonjera v izmeri 19,66 m2 po ceni
7,757.500 SIT,
Za dve stanovanji – enosobno stanovanje v izmeri ca. 26 m2 in dvosobno stanovanje v izmeri ca. 48 m2 – pa naročnik ni
prejel ustreznih ponudb, zato se javni razpis
v tem delu ponovi.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: glej 5. točko.
7. Pogodbena vrednost: glej 5. točko.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 394.583 SIT/m2, 279.580 SIT/m2.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-26525 v Ur. l. RS, št. 36-37 z dne 5. 5.
2000, Ob-27320 v Ur. l. RS, št. 39 z dne
12. 5. 2000 in Ob-29077 v Ur. l. RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000.
Ministrstvo za zdravstvo
Št. 313-11/98
Ob-32002
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.
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): skupno je bilo možno doseči
100 točk: cena (do 50 točk), primernost
lokacije in življenjske okolice: preskrba, komunikacije, prosti čas ... (do 20 točk), starost stanovanj (do 15 točk), boljša izvedba
od standardne oziroma zahtevane (do 15
točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo oddano nobenemu od ponudnikov. Naročniku je
po pregledu ostala ena sama popolna ponudba, zato skladno z 41. členom ZJN ni
sprejel sklepa o izbiri, sprejel pa je sklep o
ponovitvi javnega razpisa.
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6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 3 neopremljena, vseljiva
stanovanja po seznamu:
I. dvosobno v izmeri ca. 62 m2 – v
osrednjem delu Ljubljane (bližina centra),
II. enosobno v izmeri ca. 43 m2 – v
osrednjem delu Ljubljane (bližina centra),
III. enosobno v izmeri ca. 25 m2 – na
obrobju oziroma neposredni bližini Ljubljane.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-26524 v Ur. l. RS, št. 36-37 z dne 5. 5.
2000, Ob-27319 v Ur. l. RS, št. 39 z dne
12. 5. 2000 in Ob-29076 v Ur. l. RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000.
Ministrstvo za zdravstvo
Št. 11/2-75/2000
Ob-32012
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): revizijska komisija za javna naročila je dne 3. 7. 2000 s sklepom ugodila
zahtevku za revizijo enega od ponudnikov
ter v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava osebne varovalne
opreme:
A) delovna oblačila,
B) zimska delovna oblačila,
C) čevlji.
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24979.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-32013
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SMART COM d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Območje Republike
Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: modemska oprema za elastično omrežje.
7. Pogodbena vrednost: 174,942.595,07
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 221,382.893 SIT; 174,942.595,07
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24877.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 4/4/2000
Ob-32018
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 80%, dodatne ugodnosti
10%, reference ponudnika 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZDL, laboratorij.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: originalni hematološki reagenti in kontrolni material za aparature
Coulter.
7. Pogodbena vrednost: 18,359.041,12
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,204.208,83 SIT in 18,359.041,12
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-27615.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 38/2000
Ob-32019
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik je
bil izbran z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev (1. alinea prvega odstavka
3. člena ZJN).
3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); naročilo je bilo dodeljeno na podlagi točkovanja in najnižje cene po naslednjih kriterijih:
– cena na enoto izdelka: 0 - 25 točk;
– tehnična ustreznost blaga: 0 - 25 točk;
– reference ponudnika: 0 - 15 točk;
– dobavni rok: 0 - 5 točk;
– plačilni rok: 0 - 5;
– garancijski rok: 0 - 25 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zelinka & Sinovi, d. o. o.,
Linhartova 17, 1113 Ljubljana, za naslednjo opremo:
Specifikacija 1 (osebni računalniki in
ekrani):
1.1. Osebni računalniki: 250 kosov,
1.2. Monitorji 19 palčni: 5 kosov.
Specifikacija 2 (prenosni računalniki):
2.1. Prenosni računalniki - zmogljivejši: 8 kosov.
Specifikacija 4 (laserski tiskalniki in
dodatna oprema):
4.1. Laserski tiskalniki črno-beli A4:
80 kosov,
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4.2. Mrežni laserski tiskalnik A4: 8
kosov,
4.3. Zmogljiv mrežni laserski tiskalnik
A4: 1 kos,
4.4. Barvni mrežni laserski tiskalnik
A4: 2 kosa,
4.5. Modul za obojestransko tiskanje
za tiskalnik Optra-N: 1 kos,
4.6. Dodatni predal za papir za tiskalnik Optra SC1275 za 250 listov: 1 kos.
Specifikacija 6 (specifična oprema za
vgradnjo):
6.1. Diski za IBM strežnik 704 model
8650-6MM: 15 kosov,
6.2. MarkNet Token Ring adapter: 1
kos,
6.3. Multistation Access Unit: 3 kosi.
Gambit Trade d.o.o., Savska 3a,
1000 Ljubljana, za naslednjo opremo:
Specifikacija 3 (matrični tiskalniki):
3.1. Tiskalniki matrični A4: 25 kosov,
3.2. Zmogljivejši matrični tiskalnik A3:
1 kos.
Specifikacija 5 (oprema za vgradnjo v
osebne računalnike):
5.1. CD-RW enota: 5 kosov,
5.2. Diski: 6 kosov,
5.3. Avtomatični podatkovni preklopniki 4-1: 5 kosov,
5.4. DVD enota: 3 kosi,
5.5. Spominski moduli PC 133
SDRAM: 60 kosov,
5.6. Analogni PCMCIA modem: 7 kosov,
5.7. Analogni modem – zunanji: 2 kosa.
Select Tehnology d.o.o., Dunajska 5,
1000 Ljubljana, za naslednjo opremo:
Specifikacija 7 (video oprema):
7.1. Multimedijski projektor: 9 kosov,
7.2. Video konferenca: 1 kos,
7.3. Digitalni camcorder: 1 kos.
6. (a) Kraj dobave: na zahtevane lokacije naročnika v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: glej 5. točko.
7. Pogodbena vrednost:
Zelinka & Sinovi, d. o. o., Linhartova
17,1113 Ljubljana - 99,270.990 SIT,
Gambit Trade d.o.o., Savska 3a, 1000
Ljubljana - 6,542.240 SIT,
Select Tehnology d.o.o., Dunajska 5,
1000 Ljubljana - 5,461.356 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih!): 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
Specifikacija 1 (osebni računalniki in
ekrani):
78,661.082,50
SIT;
88,481.382,36 SIT;
Specifikacija 2 (prenosni računalniki):
6.045.200 SIT; 7,880.180 SIT;
Specifikacija 3 (matrični tiskalniki):
3,053.221 SIT; 3,296.627,25 SIT;
Specifikacija 4 (laserski tiskalniki in dodatna
oprema):
10,696.907
SIT;
13,469.109 SIT;
Specifikacija 5 (oprema za vgradnjo v
osebne računalnike): 3,434.786,25 SIT;
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3,939.043 SIT;
Specifikacija 6 (specifična oprema za
vgradnjo): 2,147.533,75 SIT; 2,797.153
SIT;
Specifikacija
7
(video
oprema):
5,461.356,25 SIT; 8,984.166,89 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.
14.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-32020
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja blaga – brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena za primerljivo najustreznejšo opremo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KEFO, Kongresni trg 3,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za zbiranje, shranjevanje in kvantitativno obdelavo slikovnih podatkov za potrebe biokemijskega
in molekularnobiološkega laboratorija.
7. Pogodbena vrednost: 10,039.742
SIT (z vključenim DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,200.210 SIT, 9,945.941 SIT (z
vključenim DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 36-37, z dne 5. 5. 2000, str. 3463.
14.
Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija
Ob-32022
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
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: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 14,009.748,88
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: 16,058.464,74 SIT, 13,995.621,91
SIT.
11., 12.
13.
Banka Slovenije

Št. 4.4.1.2.-3605
Ob-32023
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost, cena, plačilni rok, garancija, reference; najugodnejši ponudnik.
Točka D – naročilo ni dodeljeno (1 ponudba).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tron d.o.o., Ksaver 196,
10000 Zagreb, R Hrvaška; Marand Inženiring d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: po seznamu lokacij iz
razpisne dokumentacije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Tron d.o.o.
A – 22 kosov delovna postaja za prodajo vozovnic,
B – 22 kosov tiskalniki za tiskanje
vozovnic.
Marand Inženiring d.o.o.
C – 5 kosov osebni računalniki.
7. Pogodbena vrednost: Tron d.o.o.28,160.000 SIT; Marand Inženiring d.o.o.
–2,170.857, 50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A – 690.000 SIT, 620.000 SIT,
B – 725.000 SIT, 660.000 SIT,
C – 424.000 SIT, 364.850 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-27598.
14.
Slovenske železnice d.d.
Št. 4.4.1.2.-3606
Ob-32024
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena, garancija, dobavni rok, stroški
vzdrževanja,
– reference,
– najugodnejši ponudniki.
Točka E – naročilo ni dodeljeno (1 ponudba),
Točka G2 – naročilo ni dodeljeno(prekoračitev sredstev).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Revoz d.d., Belokranjska
c. 4, 8000 Novo Mesto; Citroen Slovenija
d.o.o., Ul. 15. maja št. 18, 6000 Koper;
Gimpex d.o.o., Ločna 10 a, 8000 Novo
Mesto.
6. (a) Kraj dobave: po seznamu lokacij iz
razpisne dokumentacije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
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Revoz d.d.,
A – 3 kosi osebno vozilo limuzina,
B – 5 kosov kombinirano osebno vozilo,
D – 1 kos osebno vozilo karavan.
Citroen Slovenija d.o.o.
C – 9 kosov kombinirano dostavno
vozilo-cestar,
H – 1 kos dostavno vozilo.
Gimpex d.o.o.
F – 1 kos kamion za prevoz tovora,
G1 – 1 kos prekucnik 7, 5 t,
G3 – 1 kos prekucnik 2 toni.
7. Pogodbena vrednost:
Revoz d.d. – 26,193.974,76 SIT.
Citroen Slovenija d.o.o. –38,804.516
SIT.
Gimpex d.o.o. – 26,209.655 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A – 3,432.094,99 SIT, 2,909.141 SIT,
B – 2,407.733,47 SIT, 2,383.562 SIT,
C – 5,529.000 SIT, 3,795.637 SIT,
D – 3,859.022,44 SIT, 3,459.541 SIT,
F – 9,758.000 SIT, 8,971.470 SIT,
G1 – 12,971.000 SIT, 11,593.401, 26
SIT,
G3 – 6,399.000 SIT, 5,471.560 SIT,
H – 5,529.000 SIT, 4,149.521 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-27599.
14.
Slovenske železnice d.d.
Št. 4.4.1.2.-3607
Ob-32025
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost, cena, plačilni rok, garancija, dobavni rok, reference, najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Unistar d.o.o., Slomškova
27-29, Ljubljana; Bull c.s. d.o.o, Dunajska
101, Ljubljana; Nil d.o.o., Einspielerjeva 6,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: lokacije po dispoziciji v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Unistar d.o.o., Ljubljana:
A – 37 kosov osebni računalniki,
B – 1 kos strežnik,
C – 15 kosov laserski tiskalniki,
D – 1 kos barvni laserski tiskalnik.
Bull c.s. d.o.o., Ljubljana:
E1 – 50 kosov programska oprema,
E2 – 50 kosov programska oprema.
Nil d.o.o., Ljubljana:
F – 42 kosov naprava za nemoteno
napajanje.
7. Pogodbena vrednost: Unistar d.o.o.,
Ljubljana – 17,471.961,82 SIT; Bull c.s.
d.o.o., Ljubljana – 4,430.370 SIT; Nil
d.o.o., Ljubljana – 5,622.750 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Točka A – 402.461 SIT, 236.727 SIT,
Točka B – 532.521 SIT, 532.521 SIT,
Točka C – 113.327 SIT, 59.800 SIT,
Točka D – 728.488 SIT, 345.385 SIT,
Točka E1 – 43.559 SIT, 7.448 SIT,
Točka E2 – 98.173 SIT, 67.012 SIT,
Točka F – 166.672 SIT, 62.497 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24232.
14.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-32065
1. Naročnik, poštni naslov: UL, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: pod točko Ia, Ib, Ic, Ie, If in
IIb - IBM Slovenija, d.o.o., Trg republike 3,
Ljubljana, pod točko IIa - ANNI, d.o.o., Podutiška 92, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: UL, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga: računalniška
podpora razvojnim vrednotenjem.
Pogodbena vrednost: pod točko Ia, Ib,
Ic, Ie, If in IIb – 21,740.306,03 SIT; pod
točko IIa – 1,057.815,99 SIT.
7.
8. Število prejetih ponudb: 2.
9., 10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000, Ob-23876.
13.
Univerza v Ljubljani
Št. 3-235-32
Ob-32082
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.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb:
Merilo

ponudbena cena

Utež v %

10

tehnične karakteristike ponujene opreme, ocenjene na osnovi priložene tehnične dokumentacije in opisa opreme – prednost bodo imele ponudbe,
ki bodo ponujale najnovejši program
(tehnične in tehnološke rešitve) in obenem dokazovale prednosti njihove ponudbe pred konkurenčnimi
20

Merilo

Utež v %

plačilni pogoji – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile najboljše plačilne pogoje

5

dobavni rok – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile krajši dobavni rok

5

garancije, ki jih nudi ponudnik - prednost bodo imeli ponudniki, ki nudijo
daljšo garancijo
10
servis in vzdrževanje – prednost bodo
imeli ponudniki, ki:
– imajo lastno servisno mrežo,
– imajo vsaj 2 usposobljena serviserja
– vzdrževalca (priloga, izkaz usposobljenosti)
– imajo nižje cene servisa in vzdrževanja,
– vzdržujejo zalogo rezervnih delov,
– imajo krajši odzivni čas
20
reference in izkušnje ponudnika – ponudniki brez referenc bodo izločeni iz
postopka oddaje javnega naročila, prednost bodo imeli ponudniki, ki so bili
že kdaj izbrani po zakonu o javnih naročilih – obvezno navesti naročnika.
10
kompatibilnost z že obstoječo opremo 20
Ocenjevanje: pri vsakem merilu so bili
ponudniki ocenjeni na lestvici med 0 in 10
točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 39, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strežnik za mrežo delovnih
postaj, subvencionirana s strani MZT –
paket X, zap. št. 235,32.
7. Pogodbena vrednost 14,568.116
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe 14,568.116 SIT, 14,315.575 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28341.
Institut “Jožef Stefan”
Ob-32021
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel.
03/42-65-720, fax. 03/42-65-682 ali elektronska pošta info@celje.si.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): status ponudnika, servisiranje ponujene opreme, tehnične lastnosti, komercialni pogoji, cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
IV.2.1.1. Prva skupina osebnih računalnikov
IV.2.1.2. Druga skupina osebnih računalnikov
IV.2.1.3. Monitorji 17"
IV.2.1.4. Monitorji 19"
IV.2.2. Prenosni računalnik
IV.2.3.1. Brizgalni tiskalniki
IV.2.3.2. Laserski tiskalniki
IV.2.4. Risalnik oziroma ploter
IV.2.5. Optični čitalec oziroma skener
IV.2.6. Zapisovalnik plošč CD (enota CD-RW)
IV.2.7. Preklopnik za monitorje, tipkovnice, miške
IV.2.8. Modemi
IV.2.9. Digitalni projektor
IV.2.10. Strežnik
IV.2.11. Nadgradnja strežnika Dell 4200
– procesor PII 266Mhz
IV.2.13. Programska oprema (MS Back Office 4.2)
IV.2.13. Programska oprema
(nadgradnja Novell Netware 4.11)
IV.2.14. Dokup licenc za požarni zid
IV.2.15. Programska oprema Microsoft
6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dostaviti:
IV.2.1.1. Prva skupina osebnih računalnikov
IV.2.1.2. Druga skupina osebnih računalnikov
IV.2.1.3. Monitorji 17"
IV.2.1.4. Monitorji 19"
IV.2.2. Prenosni računalnik
IV.2.3.1. Brizgalni tiskalniki
IV.2.3.2. Laserski tiskalniki
IV.2.4. Risalnik oziroma ploter
IV.2.5. Optični čitalec oziroma skener
IV.2.6. Zapisovalnik plošč CD (enota CD-RW)
IV.2.7. Preklopnik za monitorje, tipkovnice,
miške
IV.2.8. Modemi
IV.2.9. Digitalni projektor
IV.2.10. Strežnik
IV.2.11. Nadgradnja strežnika Dell 4200
– procesor PII 266Mhz
IV.2.13. Programska oprema
(MS Back Office 4.2)
IV.2.13. Programska oprema
(nadgradnja Novell Netware 4.11)
IV.2.14. Dokup licenc za požarni zid
IV.2.15. Programska oprema Microsoft
7. Pogodbena vrednost: 21,280.153,46 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12., 13.
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Trendnet, Velenje
Trendnet, Velenje
Maček, Celje
Maček, Celje
Maček, Celje
Trendnet, Velenje
Chip, Žalec
Trendnet, Velenje
Trendnet, Celje
Marand, Celje
Marand, Celje
Marand, Celje
Gorenje Point, Velenje
Maček, Celje
Maček, Celje
Gorenje Point, Velenje
Marand, Celje
Maček; Celje
Trendnet, Velenje
5
26
28
5
2
4
4
1
1
1
1
8
1
1

Št. 3283
Ob-32113
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi
ocenitve, po merilih iz razpisne dokumentacije dobil najvišjo skupno oceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ecom OPK, d.o.o., Ob železnici 5, 2342 Ruše.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 70 kosov težkih sodov IDDS,
– 60 kosov lahkih sodov IDDS.
7. Pogodbena vrednost: 85,553.920
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,414.170 SIT, 75,713.755,72 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni podatka.
12., 13.
Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o.

25
1
1
12

Mestna občina Celje
Št. 351-03-3/00
Ob-32085
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca oziroma za nakup enega službenega stanovanja v skupni izmeri ca. 35 m2
na območju mesta Ljubljane.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis ni prispela nobena ponudba, zato javni razpis ni uspel.
5.
6. (a), (b)
7.
8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.
Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28248.
Zdravstveni dom
Murska Sobota

Št. 88/4-2000
Ob-32086
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Murska Sobota, Grajska 24, 9000
Murska Sobota.
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): ponudnik izbran na podlagi meril
iz razpisne dokumetacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sedent - Jožef Sever, s.p.,
Slovenska Bistrica, Župančičeva 7.
6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 zobozdravstvena aparata.
7. Pogodbena vrednost: 8,830.564 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,096.358 SIT, 8,830.564 SIT.

Št. 56
Ob-32132
1. Naročnik, poštni naslov: Skupnost
osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnikov, reference, plačilni pogoji, ostala merila, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Skupina: meso in mesni izdelki
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– MIP, d.d., Nova Gorica,
– Vele, d.d., Domžale,
– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
– Mir, d.d., Gornja Radgona,
– Mesarstvo kmečki hram Likozar Iztok, s.p., Cerklje,
– Kašča, d.o.o., Stahovica,
– Repnik Janez, s.p., Kamnik.
2. Skupina: ribe in ribji izdelki:
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Emona BC, d.d., Ljubljana,
– Vele, d.d., Domžale,
– Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana,
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– Mariborska mlekarna, d.d., Mari-

– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,

bor,

– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
– Marketing, d.o.o., Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Repnik Janez, s.p., Kamnik.
3. Skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava, d.d., Vipava,
– Emona BC, d.d., Ljubljana,
– Vele, d.d., Domžale,
– Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Mlekarna Planika, d.o.o., Kobarid,
– Marketing, d.o.o., Trzin,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
– Erfa, d.o.o., Dob
– Repnik Janez, s.p., Kamnik.
4. Skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Ponurske mlekarne, d.d., Murska
Sobota,
– Peks Škofja Loka, d.d., Škofja Loka,
– Vele, d.d., Domžale,
– Sapix CO, d.o.o., Ljubljana,
– Klasje MPP Celje, d.d., Celje,
– Don Don, d.o.o., Metlika,
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Videm-Dobrepolje,
– Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana,
– Rampek, d.o.o., Ljubljana,
– Repnik Janez, s.p., Kamnik.
5. Skupina: sadje in zelenjava:
– Emona BC, d.d., Ljubljana,
– Sadni vrt Ravnikar Franci, s.p.,
Mengeš,
– Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
– Repnik Janez, s.p., Kamnik.
6. Skupina: jajca
– Emona BC, d.d., Ljubljana,
– Vele, d.d., Domžale,
– Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Repnik Janez, s.p., Kamnik.
7. Skupina: sadni sokovi:
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Nektar, d.o.o., Ljubljana,
– Dana, d.d., Mirna, Mirna,
– Emona BC, d.d., Ljubljana,
– Vele, d.d., Domžale,
– Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana,
– Fructal živilska industrija, d.d., Ajdovščina,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Erfa, d.o.o., Dob,
– Repnik Janez, s.p., Kamnik.
8. Skupina: splošno prehrambeno
blago:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Peks Škofja Loka, d.d., Škofja Loka,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Emona BC, d.d., Ljubljana,
– Vele, d.d., Domžale,
– Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana,

– Marketing, d.o.o., Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Erfa, d.o.o., Dob,
– Repnik Janez, s.p., Kamnik.
6. (a) Kraj dobave:
– Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska
ulica 1, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Toma Brejca, Šutna 39,
1241 Kamnik,
– Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska
16/a, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Šmartno v Tuhinju,
Šmartno v Tuhinju 27/a, 1219 Laze v Tuhinju,
– Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje
2, 1242 Stahovica,
– Osnovna šola Komenda Moste, Moste
40, 1218 Komenda.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 37.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42/00 z dne 19. 5. 2000.
Skupnost osnovnih šol, Domžale
Št. 114/2000
Ob-32133
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomska cena in plačilni pogoji, tehnična ustreznost in drugi kriteriji,
kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hirschmann Austria GmbH,
Avstrija.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: televizijska modulatorja z
mešalcema izhodne moči 2W - 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost: 4,706.020 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,046.000 SIT, 4,706.020 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.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 57/2000
Ob-32115
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za tovorno
vozilo s podaljšano kabino in hidravličnim
dvigalom za potrebe JP Vodovod-Kanalizacije.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-

pisnih pogojih - cenovne komponente, tehnične karakteristike, kompatibilnost opreme z naročnikovo, reference, dobavni rok,
garancija, servis.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila
Slovenije, d.o.o., Celovška 182, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., CČN Ljubljana, Cesta na
Prod 100, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tovorno vozilo s podaljšano
kabino, trostranskim prekucnikom in hidravličnim dvigalom za potrebe JP Vodovod-Kanalizacija.
8. Pogodbena vrednost: 22.921.630
SIT (z DDV).
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje veljavne
ponudbe: 23.040.780 SIT in 22.921.630
SIT (z DDV).
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-27712.
14.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

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. 40301/005/2000
Ob-31838
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.
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: reference, konkurenčnost, solventnost, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega
kanala OTC Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 42,694.493
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,059.549,10 SIT, 42,694.493 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30235.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Št. 17/00
Ob-31972
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 42. čl. ZJN.
3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena 60%,
– kadrovska zasedba 20%,
– reference 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradkom, d.o.o., Kunaverjeva 9, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija poletnega
gledališča Križanke, Križanke.
7. Pogodbena vrednost: 61,433.913
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 72,741.133 SIT, 61,433.913 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
Mestna občina Ljubljana
Št. 18/00
Ob-31973
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 1. odst. 42. čl. ZJN.
3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena 40%,
– reference 30%,
– garancija 30%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mlakar Martin, s.p., splošno
krovstvo in kleparstvo, Tacenska 94, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,713.627,87
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,825.707,82 SIT, 12,713.627,87
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.
Mestna občina Ljubljana
Št. 05601/00
Ob-31974
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2.
3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, reference 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit, d.d., Titova c. 87,
2310 Slovenska Bistrica.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 314,851.945,63
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 372,110.765,51 SIT, 314,851.945,63
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,
Ob-27805.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor
Št. 05601/00
Ob-31975
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2.
3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, reference 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
117, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte 2104
Pobrežje.
7. Pogodbena vrednost: 53,320.828,61
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,382.700 SIT, 53,320.828,61 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28310.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor
Št. 1810/00
Ob-31976
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
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): druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena, rok izdelave, reference, najugodnejši finančni pogoji in ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a)
(A) izgradnja črpalnice in povezovalnega cevovoda Trebelno,
(B) rekonstrukcija vodooskrbe Studenca.
b)
(A) dela se bodo izvajala v KS Trebelno,
(B) dela se bodo izvajala v KS
Trebnje.

7. Pogodbena vrednost:
A) 28,718.090,79 SIT,
B) 9,179.135,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik bo izvršil celotni naročili.
9. Število prejetih ponudb:
A) 2 ponudbi,
B) 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje ponudbe:
A) 29,691.452 SIT,
B) 24,538.448,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000;
Ob-23785, točka A in točka B.
Komunala Trebnje, d.o.o.
Št. 02/06-00
Ob-31977
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, garancija,
reference, nadzor.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pluton, d.o.o., Šempeter v
Savinjski dolini.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zunanja ureditev, parkirišče, povezovalna cesta za Občino v
Žalcu.
7. Pogodbena vrednost: 24,794.673
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: asfalti v vrednosti 6,836.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,309.835,18 SIT, 24,794.673 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28052.
Občina Žalec
Št. 2/2000,402-27/00-5
Ob-31978
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
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): ponudbena cena, kadrovska zasedba in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacija - vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, 1360 Vrhnika.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri
obnovi sanitarij v vrtcu Otona Župančiča, Enota Mehurčki, Parmska 41, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,644.666
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,523.415,47 SIT, 17,644.666 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-27182.
Mestna občina Ljubljana
Št. 217/2000
Ob-31979
1. Naročnik, poštni naslov: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova 56,
1000 Ljubljana.
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): izbrani ponudnik je bil v postopku ocenjevanja najbolj ocenjen po merilih
določenih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čeral, d.o.o., Ob potoku
52/A, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava oken z Alu
okni na VDC Tončke Hočevar, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,799.642
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,319.566 SIT, 15,799.642 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil naveden.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28800.
VDC Tončke Hočevar
Št. 1190/00
Ob-31980
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Ulica Franca Barleta
23, 4207 Cerklje, tel: 04/27-80-100, faks:
04/2521-027.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, rok in način plačila, rok dokončanja del, reference pri gradnji tovrstnih del, garancija in druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Škofja
Loka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prizidek telovadnice
in veznega dela v Cerkljah.
7. Pogodbena vrednost: 387,801.722
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 468,091.497 SIT, 387,801.722 SIT.
11., 12.
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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.
Občina Cerklje na Gorenjskem

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28803.
JZ ZD Šentjur

Št. 295/00
Ob-31981
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– najnižja ponudbena cena,
– garancijski rok,
– usposobljenost ponudnika z referencami.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeni inženiring Gomboc, d.o.o., Štefana Kovača 21, 9231 Beltinci.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja primarnega
vodovoda od farme Nemščak do črpališča v Dokležovju, dolžine 2000 m.
7. Pogodbena vrednost: 28,917.392,70
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,636.781 SIT, 28,917.392,70 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v postopku izbire najugodnejšega ponudnika je
bila izločena najnižja ponudba zaradi nekaterih nerealnih postavk iz ponudbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.
Občina Beltinci

Št. 03/03/2000
Ob-31983
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila merila iz razpisne dokumentacije, izbrani izvajalec je ponudil najnižjo ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ingrad VNG, d.d., Lava 7,
3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka telovadnice in rekonstrukcijo obstoječe
telovadnice pri Osnovni šoli Petrovče,
Petrovče.
7. Pogodbena vrednost: 206,136.871
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 255,123.991,50 SIT, 206,136.871
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28182.
Občina Žalec

Št. 1/00-772
Ob-31982
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstveni dom Šentjur, Ulica Leona Dobrotinška 5,
3230 Šentjur.
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): cena, reference, rok izdelave,
plačilni pogoji, garancijski rok.
Utemeljitev: najugodnejša ponudba z najvišjim številom točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elba Šentjur, d.o.o., Ljubljanska 26, 3230 Šentjur.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev kotlovnice za kurjenje z zemeljskim plinom in
inštalacij za centralno ogrevanje v ZD
Šentjur, preureditev kotlovnice in inštalacij za centralno ogrevanje v ZP Planina pri Sevnici.
7. Pogodbena vrednost: 17,799.175,10
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,948.268,21 SIT, 16,950.515,80
SIT.
11., 12.

Ob-31984
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, faks:
02/88-57-340.
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): višina ponudbene cene, rok izvedbe in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iztokova ul. 30, 2000 Maribor - asfalterska
dela in Kograd Igem, d.d., Selovec 83,
2373 Šentjanž - gradbena dela.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: posodobitev cest v
Občini Mislinja.
7. Pogodbena vrednost: asfalterska dela: 24,793.840,40, gradbena dela
39,282.264,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrana ponudnika bosta izvršila celotno naročilo.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: asfalterska dela: 32,343.324,16 SIT,
24,793.840,40 SIT; gradbena dela:
52,057.551,98 SIT, 39,282.264,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000 in št.
41-42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27284.
Občina Mislinja
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Št. 56/2000
Ob-32003
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste-Kanalizacija d.d., Lava 9, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
Cesti na grad–Stari grad LZ 036830,
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 11,298.431,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,077.542,10 SIT in 11,298.431,20
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- 27162.
Razvojni center
Inženiringi Celje, d.o.o.
Št. 11/2-75/2000
Ob-32010
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska c.
3, 5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadomestna gradnja
objekta Počitniški dom Strunjan.
7. Pogodbena vrednost: 342,111.469,99
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
427,562.714,43
SIT;
342,111.469,99 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javno
naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22333.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-32011
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SMART COM d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ATM omrežje - razširitev 1/2000.
7. Pogodbena vrednost: 161,801.216,70
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
346,988.004 SIT; 161,801.216,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javno
naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23377.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 301/1-19/2000
Ob-32015
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora,
tel.
04/5881-846,
faks
04/58-81-350.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): celovitost ponudbe, skupna cena ponudbe, nižje cene po enoti mere, boljši plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G7 – združenje za cestogradnjo, GIZ, Tržaška cesta 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in asfaltiranje lokalne ceste skozi Podkoren
– IV. faza – drugi del (P 51 do P 60),
Podkoren.
7. Pogodbena vrednost: 17,235.217,44
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,366.847,66 SIT in 17,235.217,44
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-27986.
14.
Občina Kranjska Gora
Ob-32016
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: 6. 7. 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 oredbe 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.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje, Novo mesto, d.d., Trdinova 23, Novo
mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela ob
rekonstrukciji vodovoda Orehovica–Gor.
Stara vas–Maharovec na odsekih
V49-V53-V 176 in V 112-V 121.
7. Pogodbena vrednost: 11,169.105,99
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,714.802,80 SIT, 11,169.105,99
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 000,
Ob-26006.
14.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-32017
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.
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3. Datum izbire: 6. 7. 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.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vias d.o.o., Ljubljanska 51,
8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela pri
izgradnji vodovoda Mihovo.
7. Pogodbena vrednost: 13,193.255
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,933.754,90 SIT, 13,123.318,81
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-26007.
14.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št.
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Ob-32083
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: 7. 7. 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.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Novograd d.d. Novo mesto,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Koroška vas-Lakovnice I.b faza.
7. Pogodbena vrednost: 25,637.583,60
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,972.176,25 SIT, 25,637.583,60
SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29218.
14.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 403-128/98
Ob-32039
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Puma Inženiring, d.o.o.,
Škofljica, Orle 8 b.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba centralnega
nadzornega sistema, prenova objektov
Pravne fakultete v Ljubljani.
7. Vrednost
pogodbenih
del.
21,926.687 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,293.144 SITin 21,926.687 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25985.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 403-50/98 SM
Ob-32040
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
Ljubljana, Parmova 33.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
pedagoške opreme na objektu Univerzitetna stavba v Mariboru.
7. Vrednost
pogodbenih
del.
28,862.197,07 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,880.480,98 SIT in 28,862.197,07
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-27209.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 403-120/98
Ob-32041
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo
dodeljeno nobenemu od ponudnikov.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
del – prekritje in nadzidava Študentskega doma 3, Mariboru.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 150,907.731 SIT in 139,207.033 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28164.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 34404-4/2000
Ob-32058
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škocjan, 8275 Škocjan 67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljanska 47.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: obnovitvena dela na cesti LC
399081 Stara Bučka – Resa – Lavrca.
7. Pogodbena vrednost: 42,863.895
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,558.851 SIT; 59,605.388 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 36-37; Št.
34404-4/2000.
Občina Škocjan
Št. 34404-3/2000
Ob-32059
1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Škocjan, 8275 Škocjan 67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gradbena mehanizacija
Jože Luzar, s.p., 8275 Škocjan 72.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del in kraj izvedbe: vzdrževanje, varstvo
in obnova lokalnih makadamskih in
asfaltnih cest in javnih poti na območju
Občine Škocjan v letu 2000.
7. Pogodbena vrednost: 18,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: predložene so ponudbene cene materialov in storitev za eno enoto.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. list
RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000;
Št.34404-3/2000.
Občina Škocjan
Št. 344-04-1/2000-2
Ob-32114
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, Zavrč.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila
(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je bil v
postopku ocenjevanja najbolje ocenjen po
objavljenih merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj, d.o.o., Svržnjakova ul. 13, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela odsekov cest na območju Občine Zavrč.
7. Pogodbena vrednost: 111,276.071,76
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 115,841.838 SIT, 92,609.414,25 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.
Občina Zavrč
Št. 62/2000
Ob-32116
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. 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: Hidrotehnik, d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
in izgradnja kanalizacije po Murnovi ulici.
7. Pogodbena vrednost: 56,820.713,54
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,971.216,31 SIT in 56.820.713,54
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Javno podjetje Vodovod kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

Št. 63/2000
Ob-32117
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. 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: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
po Staničevi in Franketovi ulici ter zamenjava vodovoda in kanalizacije po
Apihovi in delu Lavričeve ulice.
7. Pogodbena
vrednost:
144.814.342,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
153,047.714,50
SIT
in
144,814.342,30 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje Vodovod kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana
Št. 65/2000
Ob-32118
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN):javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. 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: Prenova-Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, Ljubljana-Šentvid.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v Šmartnem ŠS 7/3.
7. Pogodbena vrednost: 85,812.477
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,473.216,70 SIT in 85,812.477 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.l.
RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje Vodovod kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana
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Št. 68/2000
Ob-32119
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. 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,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: javna kanalizacija
Vovčna v Horjulu.
7. Pogodbena vrednost: 55,426.223,60
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,002.609,60 SIT in 55,426.223,60
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.l.
RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje Vodovod kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana
Št. 83/2000
Ob-32120
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire:5. 7. 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: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7. Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v II. varstvenem pasu vodarne Brest
(od A II do A VII).
7. Pogodbena
vrednost:
103,082.393,04 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
109,415.359,75
SIT
in
103,082.393,04 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.l.
RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje Vodovod kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

Št.
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Št. 110-1/00
Ob-32127
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 4. 7. 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:
– GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000
Ljubljana – za sklop 1.1.2.1. skupina del
od km 6,260 do km 8,852 pododseka 7/1,
– J.V. SCT d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana - za sklop 1.1.2.2. skupina del od
km 0,000 do km 3,600 pododseka 7/2.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja AC Celje –
Ljubljana, odsek 7: Blagovica – Šentjakob, pododsek 7/1 Blagovica – Lukovica od km 6,260 do km 8,852, pododsek 7/2: Lukovica – Šentjakob od km
0,000 do km 3,600 – II. in del III. etape
Krtina – Lukovica (CP Kompolje) – gradnja premostitvenih objektov.
7. Pogodbena vrednost:
– Sklop 1.1.2.1.: 1.072,205.007 SIT.
– Sklop 1.1.2.2.: 1.116,780.229 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1.1.2.1.: 1.291,813.262 SIT,
1.072,205.007 SIT.
Sklop 1.1.2.2.: 1.322,231.706,22 SIT,
1.116,780.229 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: javni razpis za ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen dne 11. 6. 2000,
Ob-4998.
13.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-32128
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 4. 7. 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:
– SGP Pomgrad d.d., Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota – za sklop I.
Cestni pododsek Radenci – Hrastje Mota
od P5 do P250 in sklop II. R1-230 skozi
naselje Vučja vas.
– J.V. SCT d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana za sklop III. Regionalna cesta

R1-230 odsek 1164 in 1308, ter R3/714
cesta Sv. Jurij.
– Cestno podjetje Murska Sobota, Lendavska 60, 9000 Murska Sobota – za sklop
IV. Traktorske poti.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC odsek Lenart –
Beltinci, pododsek Vučja vas – Beltinci;
rekonstrukcija regionalne ceste R1-230
(R353) Radenci – Ormož odsek 1164
Radenci od km 0,080 do km 0,400 in
odsek 1308 Radenci – Križevci od km
0,000 do km 4,420 in od km 6,500 do
km 7,248.
7. Pogodbena vrednost:
– Sklop I. 1.250,336.897,73 SIT,
– Sklop II. 194,276.840,89 SIT,
– Sklop III. 66,622.978,54 SIT,
– Sklop IV. 84,103.451,41 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop
I.
1.509,424.340
SIT,
1.250,336.897,73 SIT.
Sklop
II.
245,822.711
SIT,
194,276.840,89 SIT.
Sklop
III.
89,848.548,88
SIT,
66,622.978,54 SIT.
Sklop
IV.
142,371.958
SIT,
84,103.451,41 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 24. 3. 2000,
Ob-24064.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-32129
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 4. 7. 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 Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Vrhnika – CP Log na odseku 652 od km
6,300 do km 6,900.
7. Pogodbena vrednost: 62,493.813
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,577.839,05 SIT, 62,493.813 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 12. 5. 2000,
Ob-27367.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 110-1/00
Ob-32130
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 6. 7. 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: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Lenart – Beltinci,
pododsek Vučja vas – Beltinci; most čez
Muro.
7. Pogodbena vrednost: 2.694,080.080
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4.295,554.232 SIT, 2.694,080.080
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen dne 3. 3. 2000
Ob-22371.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Preklic
Ob-32137
Snaga javno podjetje, d.o.o., Nasipna
ul.
64,
2000
Maribor,
telefaks
02/307-661, preklicuje sklep o izbiri najprimernejšega ponudnika z dne 25. 5.
2000, ki je bil sprejet na podlagi javnega
razpisa storitev brez omejitev za izvajanje
obratovalnega monitoringa za odlagališče
nenevarnih odpadkov Pobrežje (Ur. l. RS,
št. 26/2000).
Na podlagi vloženega zahtevka za revizijo vlagatelja Ekosystem, Zavod za ekološki
in varstveni inženiring, Špelina ul. 1, Maribor, je revizijska komisija naročnika ugodila
vlagatelju in razveljavila postopek oddaje javnega naročila.
Snaga javno podjetje, d.o.o., Maribor
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Št. 40301/006/2000
Ob-31826
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.
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: reference, konkurenčnost, solventnost, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lik Atlas, d.o.o., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: dobava in montaža opreme za
prizidek Prve osnovne šole Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 11,805.037,64
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,907.892 SIT, 10,494.352 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30228.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 16/217/00
Ob-31913
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena
(60%), garancijski rok (20%), reference
(10%), rok izvedbe (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ETP Kranj, d.d., Mirka Vadnova 11, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: elektroinštalacijska dela, obrtniška dela, izgradnja lokalnega računalniškega omrežja.
7. Pogodbena vrednost: 11,101.915
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,995.274 SIT, 11,101.915 SIT.
11., 12.
Mestna občina Kranj
Št. 81-33-216
Ob-31959
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks št. 061/174 24 42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skupna ponudbena cena (70%),
plačilni pogoji (5%), potrjene reference za
projektiranje na elektroenergetskih objektih
(15%), rok za izvedbo PZR za gradbena in
elektromontažna dela (5%), rok za izvedbo
PZI za gradbena in elektromontažna dela
(5%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Korona, d.d., Vojkova 63,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava PZR in PZI za zamenjavo primarne in
sekundarne opreme v stikališču 110 kV.
7. Pogodbena vrednost: 10,782.137,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 6,600.000
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,489.764 SIT, 10,782.137,80 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 344-04-2/00-33
Ob-31961
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.
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): pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana merila navedena v razpisni dokumentaciji (najnižja ponudbena cena, rok
izvedbe, reference).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) SGP Pomgrd, d.d., Štefana Kovača
10, Murska Sobota,
b) Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.,
Lendavska 10, Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– pod a) modernizacija cest:
1. Police – Lutverci,
2. Plitvica (krožno),
3. Lomanoše–Lešane II. faza,
4. Črešnjevci,
– pod b) modernizacija ceste, Vratja vas–Vratji Vrh.
7. Pogodbena vrednost: 20,519.226
SIT, 9,719.815 SIT, 19,243.462 SIT,
9,460.086 SIT, 18,985.724 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 28,148.662 SIT, 20,519.226 SIT,
2. 13,763.167 SIT, 9,719.815 SIT,
3. 25,368.701 SIT, 19,243.462 SIT,
4. 12,150.216 SIT, 9,460.086 SIT,
5. 24,864.370 SIT, 18,985.724 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
Občina Gornja Radgona
Št. 15/00
Ob-31962
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 42. čl. ZJN.
3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena 60%,
– reference 20%,
– dosedanje izkušnje ponudnika z naročnikom 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A: Piramida, d.o.o., Mladinska
knjiga Birooprema, d.d., DZS, d.d., Cankarjeva založba, d.d.,
– sklop B: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Piramida, d.o.o., DZS, d.d., Cankarjeva založba, d.d.;
– sklop C: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Piramida, d.o.o., DZS, d.d., Cankarjeva založba, d.d.;
– sklop D: Piramida, d.o.o., Mladinska
knjiga Birooprema, d.d., DZS, d.d., Cankarjeva založba, d.d.;
– sklop E: Zelinka & sinovi, d.o.o., Piramida, d.o.o., Mladinska knjiga Birooprema,
d.d., DZS, d.d., Cankarjeva založba, d.d.;
– sklop F: Zelinka & sinovi, d.o.o., DZS,
d.d., Cankarjeva založba, d.d.;
– sklop G: DZS, d.d., Cetis, d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– sklop A: papir in papirna galanterija,
– sklop B: pisala,
– sklop C: registratorji in mape,
– sklop D: drobni inventar,
– sklop E: potrošni material,
– sklop F: računalniški potrošni material,
– sklop G: tiskovine.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 15,000.000 SIT,
– sklop B: 4,000.000 SIT,
– sklop C: 6,000.000 SIT,
– sklop D: 4,000.000 SIT,
– sklop E: 4,000.000 SIT,
– sklop F: 7,000.000 SIT,
– sklop G: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 11,546.151,12 SIT,
9,483.362,28 SIT,
– sklop
B:
768.703,82
SIT,
737.490,60 SIT,
– sklop
C:
4,056.196,16
SIT,
3,015.519,02 SIT,
– sklop
D:
1,934.670,89
SIT,
1,007.339,76 SIT,
– sklop
E:
3,643.621,73
SIT,
2,245.271,10 SIT,
– sklop F: 14,328.639,68 SIT,
8,901.648,04 SIT,
– sklop
G:
4,721.871,92
SIT,
4,406.879,40 SIT.
11., 12.
Mestna občina Ljubljana
Št. 05601/00
Ob-31963
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PricewaterhouseCoopers,
d.d., Parmova 53, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: revidiranje letnih računovodskih izkazov.
7. Pogodbena vrednost: 11,870.250
SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,987.394,95 SIT, 9,975.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 44 z dne 26. 5.
2000, Ob-28311.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 1042-2000
Ob-31964
1. Naročnik, poštni naslov: Spekter,
d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje, telefaks
03/56-33-025.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kompletne storitve, cene, roki
izvedbe, roki plačila, reference, strokovna
usposobljenost, opremljenost, garancijski
čas.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) vodovodna dela: Aqua team, d.o.o.,
Izlake,
B) krovsko-kleparska dela: Anton Ahac,
s.p., Trbovlje,
C) mizarska dela: Rihard Hren, s.p., Trbovlje, Milan Rozinger, s.p., Kisovec, SOP
Trbovlje,
D) elektroinstalacijska dela: Elektro servis, d.o.o., Trbovlje,
E) slikopleskarska dela: Milan Rozinger,
s.p., Kisovec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vodovodna dela, krovsko-kleparska dela, mizarska dela, elektroinstalacijska dela in
slikopleskarska dela.
7. Pogodbena vrednost: vrednost pogodbenih del bazira na kalkulativnih elementih ponudbenega predračuna.
Rok začetka del je julij 2000, rok dokončanja del je junij 2001.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) vodovodna dela 77.690 SIT, 83.009
SIT/na enoto,
B) krovsko-kleparska dela 43.920 SIT,
49.719 SIT/na enoto,
C) mizarska dela 540.230 SIT, 696.217
SIT/na enoto,
D) elektroinstalacijska dela 125.323
SIT, 125.323 SIT/na enoto,
E) slikopleskarska dela 13.520 SIT,
13.520 SIT/na enoto.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 34-35 z dne 21. 4.
2000, Ob-26089.
Spekter, d.o.o., Trbovlje

Št. 403-07-01/00-01-09
Ob-31965
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ljubno, Cesta v Bastke 12, Ljubno ob Savinji.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skupna vrednost razpisanih del,
reference, rok plačila, fiksnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževanje gozdnih cest na področju Občine Ljubno v zasebnih in državnih gozdovih v letu 2000.
7. Pogodbena vrednost: 8,797.550 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,247.378 SIT, 8,797.550 SIT.
11., 12.
Občina Ljubno
Št.097/2000
Ob-31966
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 90%, čas odloga plačila
10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– blagovna skupina A: Fortuna Vinko
Ljubljana, Avtoprevozništvo Režen Zdravko
Trzin; Korenin Aleš Ljubljana; Korenin Janez Ljubljana; Korenin Robert, Ljubljana;
– blagovna skupina B: Fortuna Vinko
Ljubljana; Speed, d.o.o., Ljubljana; Korenin
Aleš Ljubljana;
– blagovna skupina C: Fortuna Vinko
Ljubljana; Speed, d.o.o., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
zunanjih prevozov – po letnih pogodbah.
7. Pogodbena vrednost: ca. 50,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– blagovna skupina A: 28.476 SIT,
20.050,20 SIT,
– blagovna skupina B: 47.410 SIT,
23.491,85 SIT,
– blagovna skupina C: 47.240 SIT,
23.341,85 SIT.
11., 12.
JZ RTV Slovenija
Št. 351-05-6/00-3123
Ob-31960
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je od popolnih ponudb
zbral največ točk na podlagi dveh razpisanih meril: ponudbene cene (90%) in referenc pri nadziranju novozgrajenih javnih objektov – visoke gradnje v zadnjih petih letih
z investicijsko vrednostjo 500,000.000 SIT
ali več.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Investbiro Koper, d.d., Trg
Brolo 12, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje kompletnega strokovnega nadzorstva nad izgradnjo novega Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper.
7. Pogodbena vrednost: 11,781.000
SIT (0,66% od bruto vrednosti gradbenih
del 15 mio SIT).
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,671.500 SIT (0,99% od bruto vrednosti 15 mio SIT); 11,781.000 SIT (0,66%
od bruto vrednosti 15 mio SIT).
11. Morebitne druge pomembne informacije o postopku izbire izvajalca: ena ponudba je bila pred ocenjevanjem izločena
na podlagi izločitvenih kriterijev iz razpisne
dokumentacije.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bil izveden.
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 04-607/00
Ob-31968
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvjalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, ugotovljena
sposobnost ponudnika, rok izvedbe del, reference in finančno stanje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 36, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poglabljanje bazena II na koto - 14m v
koprskem pristanišču.
7. Pogodbena vrednost: 121,495.745
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 135,670.807 SIT, 121,495.745 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo
Št. 03/03/2000
Ob-31969
1. Naročnik, poštni naslov: Občina žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upotevana so bila merila iz razpi-
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sne dokumentacije, izbrani izvajalec je ponudil najnižjo ceno in krajši rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt MR, inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, 2001 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava PGD, PZI, PZR in PID tehnične dokumentacije za Varstveno delovni center z
varovanimi stanovanji z zunanjo ureditvijo.
7. Pogodbena vrednost: 6,324.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,450.000 SIT, 6,324.000 SIT.
11., 12.
Občina Žalec
Št. 03/03/2000
Ob-31970
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana in točkovana so bila
merila iz razpisne dokumentacije (cena, plačilni pogoji, reference, rok izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ART. A. Design, d.o.o., Gradaška 14, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava PGD, PZI, PZR in PID tehnične dokumentacije za novogradnjo Podružnične
osnovne šole Trje z zunanjo ureditvijo.
7. Pogodbena vrednost: 5,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,205.000 SIT, 5,788.000 SIT.
11., 12.
Občina Žalec
Št. 313-6/00
Ob-31971
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edino merilo za izbiro izvajalca je
bila cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis - Poslovno združenje
za inženiring in izgradnjo objektov, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba popisa, ocene stanja in izmere objektov ter zemljišč javnih zdravstvenih
zavodov sekundarne in terciarne ravni
na območju Republike Slovenije - Poročilo.
7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,310.000 SIT, 7,500.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

ljen: Uradni list RS, št. 51-53, z dne 2. 7.
1999, Ob-6103.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: pisno povabilo z dne
25. 5. 2000, poslano vsem ponudnikom s
priznano sposobnostjo (49. člen ZJN).
Ministrstvo za zdravstvo
Ob-32084
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena (50%), plačilni
pogoji (20%), celovitost ponudbe (15%), reference ponudnika (15%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Pripravljalna dela sanacije na javni poti:
Tabor - Dol (št. 992670) se oddajo Franc
Gorišek, s.p.
Pripravljalna dela na javni poti: Ojstriška
vas - Grajska vas (št. 992 270) in Ojstriška
vas - Kapla (št. 992 340) se oddajo Zvone
Podpečan, s.p.,
Asfaltiranje javnih poti: Ojstriška vas Grajska vas (št. 992 270), Ojstriška vas Kapla (št. 992 340) in saniranje javne poti:
Tabor - Dol (št. 992670) se odda CMC
Celje, d.d.
6.
7. Pogodbena vrednost:
Tabor - Dol (št. 992670) je 3,646.874
SIT.
Pripravljalna dela na javni poti: Ojstriška
vas - Grajska vas (št. 992 270) in Ojstriška
vas - Kapla (št. 992 340) je 13,505.465
SIT.
Asfaltiranje javnih poti: Ojstriška vas Grajska vas (št. 992 270), Ojstriška vas Kapla (št. 992 340) in saniranje javne poti:
Tabor - Dol (št. 992670) je 27,992.713
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Tabor - Dol (št. 992670) je 6,239.730
SIT, 3,646.874 SIT.
Pripravljalna dela na javni poti: Ojstriška
vas - Grajska vas (št. 992 270) in Ojstriška
vas - Kapla (št. 992 340) je 23,524.062
SIT, 13,505.465 SIT.
Asfaltiranje javnih poti: Ojstriška vas Grajska vas (št. 992 270), Ojstriška vas Kapla (št. 992 340) in saniranje javne poti:
Tabor - Dol (št. 992670) je 32,553.639
SIT, 27,992.713 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.
Občina Tabor
Št. 2.-2823/00
Ob-31921
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, SVTK Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra-sistemi, d.d., Stegne
21, 1521 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija relejnih skupin signalnovarnostnih
naprav sistemov SI-Te-I-30 in modulov
TKo.
7. Pogodbena vrednost: 10,710.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,710.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. list RS, št. 33, z dne
14. 4. 2000, Ob-25434, Ur. list RS, št.
41-42, z dne 19. 5. 2000, Ob-27663.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
SVTK Pivka
Št. 2.-2823/00
Ob-31928
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
ulica 11, 1506 Ljubljana.
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): reference 30%, rok 10%, ponudbena cena 60%; Ponudnik izpolnjuje vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in je za
naročnika cenovno najugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prelog, d.o.o., Cesta XIV.
Divizije 4, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba LAN, WAN omrežja na Aljaževi 32 v
Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 8,221.100,91
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,939.151,16 SIT, 8,221.100,91
SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Št. 352-05/2000-2
Ob-32014
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina, tel.
062/788-30-30, faks 062/788-30-31.
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): izbrani ponudnik je dosegel največje število procentov po objavljenih merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TMD Invest d.o.o., Prešernova 17, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava lokacijske dokumentacije, PGD in PZI
za kanalizacijo na območju občine Hajdina in naselja Kungota občine Kidričevo s pridobitvijo enotnega gradbenega
dovoljenja.
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7. Pogodbena vrednost: 17,255.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,432.743 SIT, 16,689.750 SIT.
11., 12.
Občina Hajdina
Št. 64000-18/2000
Ob-32060
1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Škocjan, 8275 Škocjan 67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I & I, d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
osnovnošolskih otrok in otrok celoletne
priprave na šolo v šolskem letu
2000/2001 v Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan z možnostjo podaljšanja
za dve šolski leti.
7. Pogodbena vrednost: 7,029.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,200.000 SIT; 7,029.600 SIT.
11., 12., 13.
Občina Škocjan
Št. 110-1/00
Ob-32126
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis za AC Vransko –
Blagovica, pododsek Vransko – Trojane; izdelava projektne dokumentacije PGD; PZI,
PZR za AC bazo Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/2000 dne 14. 4.
2000, se je prijavilo šest ponudnikov. Po
pregledu in 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: AC
Vransko – Blagovica, pododsek Vransko
– Trojane; izdelava PGD, PZI, PZR projektne dokumentacije za avtocestno bazo Vransko.
7.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Št. 371-04-1/00-0404
Ob-31880
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: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajanje del v garancijskem roku; edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nibble, d.o.o., Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dogradnja komunikacijske omare za potrebe Državnega pravobranilstva RS.
7. Pogodbena vrednost: 118.357,40
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 321-11-11/00-58
Ob-31873
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 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: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je edini ustrezno opremljen in ima dovolj strokovno usposobljenih
kadrov za izvajanje naročene storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Letalski center Maribor,
Ljubljanska ul. 4, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: poskusno posipanje točonosnih oblakov v
času od podpisa pogodbe do 31. 9. 2000
nad delom severovzhodne Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 17,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izvajalec predvidoma
nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: prejeli smo
samo ponudbo izbranega izvajalca.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost ponudbe v širšem obsegu in
za daljše obdobje je bila 55,818.392 SIT.
11.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Stran

6024 / Št. 63-64 / 14. 7. 2000

Št. 81-33/136
Ob-31911
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izbrani
ponudnik je edini usposobljeni izvajalec te
storitve v Sloveniji.
3. Datum izbire: 17. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Masterline, d.o.o., Vojkova
74, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvajanje storitev vzdrževanja SDH omrežja Elektro - Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 4,198.280,50
SIT/mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 371-04-1/00-0404
Ob-31967
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kompatibilnost z obstoječo programsko opremo, pravice intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAOP računalniški inženiring, d.o.o., Moškričeva 39, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
programska oprema “MAOP Avtorski honorarji in pogodbe o delu” za potrebe
Državnega tožilstva RS.
7. Pogodbena vrednost: 283.815 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 2.-2823/00
Ob-31922
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: podjetje je za izgradnjo tovrstnih del edino usposobljeno – strokovno in tehnično in je istočasno tudi edini razvijalec, konstruktor in
proizvajalec opreme z dovoljenjem za vgradnjo na SŽ.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Podjetje Iskra Sistemi je za izgradnjo tovrstnih objektov edino usposobljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizvajalec te opreme in ima edino v Sloveniji
dovoljenje za vgradnjo na SŽ.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Stegne 21,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: zavarovanje nivojskega križanja CPr - KS
Rožni dol v km 60+407 proge Metlika–
Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 24,188.054,61
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice d.d., Ljubljana
Št. 2.-2823/00
Ob-31923
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: podjetje je za izgradnjo tovrstnih del edino usposobljeno – strokovno in tehnično in je istočasno tudi edini razvijalec, konstruktor in
proizvajalec opreme z dovoljenjem za vgradnjo na SŽ.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Podjetje Iskra Sistemi je za izgradnjo tovrstnih objektov edino usposobljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizvajalec te opreme in ima edino v Sloveniji
dovoljenje za vgradnjo na SŽ.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Stegne 21,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: zavarovanje nivojskega križanja CPr - DK v
km 1+696 proge Sevnica–Trebnje.
7. Pogodbena vrednost: 28,758.904,51
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice d.d., Ljubljana
Št. 2.-2823/00
Ob-31924
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: podjetje je za izgradnjo tovrstnih del edino usposobljeno – strokovno in tehnično in je istočasno tudi edini razvijalec, konstruktor in
proizvajalec opreme z dovoljenjem za vgradnjo na SŽ.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Podjetje Iskra Sistemi je za izgradnjo tovrstnih objektov edino usposobljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizvajalec te opreme in ima edino v Sloveniji
dovoljenje za vgradnjo na SŽ.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Stegne 21,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: zavarovanje nivojskega križanja CPr - DK v
km 589+509 proge Ljubljana–Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 32,572.599,81
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice d.d., Ljubljana

Št. 2.-2823/00
Ob-31925
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: podjetje je za izgradnjo tovrstnih del edino usposobljeno – strokovno in tehnično in je istočasno tudi edini razvijalec, konstruktor in
proizvajalec opreme z dovoljenjem za vgradnjo na SŽ.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Podjetje Iskra Sistemi je za izgradnjo tovrstnih objektov edino usposobljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizvajalec te opreme in ima edino v Sloveniji
dovoljenje za vgradnjo na SŽ.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Stegne 21,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: zavarovanje nivojskega križanja CPr - DK v
km 587+737 proge Ljubljana–Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 36,967.214,22
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice d.d., Ljubljana
Št. 2.-2823/00
Ob-31926
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: podjetje je za izgradnjo tovrstnih del edino usposobljeno – strokovno in tehnično in je istočasno tudi edini razvijalec, konstruktor in
proizvajalec opreme z dovoljenjem za vgradnjo na SŽ.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Podjetje Iskra Sistemi je za izgradnjo tovrstnih objektov edino usposobljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizvajalec te opreme in ima edino v Sloveniji
dovoljenje za vgradnjo na SŽ.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Stegne 21,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: zavarovanje nivojskega križanja CPr - PO v
km 586+909 proge Ljubljana–Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 22,700.432,87
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice d.d., Ljubljana
Št. 2.-2823/00
Ob-31927
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: podjetje je za izgradnjo tovrstnih del edino usposobljeno – strokovno in tehnično in je isto-
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časno tudi edini razvijalec, konstruktor in
proizvajalec opreme z dovoljenjem za vgradnjo na SŽ.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Podjetje Iskra Sistemi je za izgradnjo tovrstnih objektov edino usposobljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizvajalec te opreme in ima edino v Sloveniji
dovoljenje za vgradnjo na SŽ.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Stegne 21,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
preureditev nivojskega križanja CPr-KS
v DK v km 2+193 proge Sevnica–Trebnje.
7. Pogodbena vrednost: 22,312.793,98
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice d.d., Ljubljana
Št.128/2000
Ob-32073
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):pisna izjava podjetja Četrta pot,
d.o.o., iz Kranja, da je G7 - Družba za varovanje, d.o.o., Trzin edini usposobljeni ponudnik, ki razpolaga z licenco za spreminjanje in dograditev sistema za registracijo delovnega časa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G7 – Družba za varovanje,
d.o.o., Špruha 33, Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja sistema registracije delovnega časa – sistem varovanja vhodov;
3 kompleti.
7. Pogodbena vrednost: 11,741.506
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
JZ RTV Slovenija
Št. 6412-25/00
Ob-32009
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi pravicami intelektualne lastnine.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Založba Mladinska knjiga,
d.d., Slovenska 29, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dodeljena sredstva v višini 1,500.000 SIT
so namenjena sodelovanju pri vsebinah,
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ki jih pripravljajo posamezna uredništva
izvajalca in ki so hkrati povezane z vsebino akcije “Vsi drugačni - vsi enakopravni”, in sicer:
1. v rubriki Cici Vesela šola v revijah
Cicido in Ciciban ter Vesela šola v PIL-u in
PIL-u plus,
2. v rubriki Spoznaj me v reviji Ciciban,
3. v rubriki o poklicih v reviji Ciciban,
4. v rubriki Pilova tema v mesečniku
PIL,
5. v rubrikah Klicaj, Beseda da besedo ter od Blizu in daleč v tedniku PIL PLUS.
6. Pogodbena vrednost: 1,500.000 SIT.
7.
8. Število prejetih ponudb: 1.
9., 10., 11.
Ministrstvo za šolstvo in šport

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. 3-1210
Ob-31881
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva ul. 18, 3000 Celje, faks
063/42-51-115.
2. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18 in Gregorčičeva 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: ZZV Celje, Oddelek poslovne koordinacije 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 14. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT nakažite
na žiro račun ZZV št. 50700-603-31733 ali
plačate pri blagajni Zavoda za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 8. 2000 do 11. 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
pisarniški material” z navedbo objave številke Uradnega lista RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 8. 2000 ob 12. uri
v prostorih ZZV Celje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa. Ponudba se lahko nanaša na vse
ali posamezne skupine materialov.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
I. 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,
5. da predloži garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
6. ostali pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
II. Merila za izbiro ponudnikov
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni roki,
– celovitost ponudbe.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: s ponudniki, katerim bo naročnik priznal usposobljenost, bo sklenjena pogodba
o dobavah blaga pod pogoji določenimi v
razpisni dokumentaciji. Ponudniki bodo o
priznanju sposobnosti obveščeni v 8 dneh
po odpiranju ponudb.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 2678
Ob-31882
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola in Vrtec Primoža Trubarja, Velike Lašče 123, 1315 Velike Lašče, faks 061/78-81-410.
2. (a) Kraj dobave: Velike Lašče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po naslednjih skupinah:
1. sveže meso in mesni izdelki,
2. splošno prehrambeno blago,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. slaščičarsko pecivo,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. ribe in konzervirane ribe,
7. žito in mlevski izdelki,
8. sadni sokovi in pijače, sirupi in marmelade,
9. konzervirano sadje,
10. sveže sadje,
11. sveža zelenjava in suhe stročnice.
(c) Ocenjena vrednost naročila: 23 mio
SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: OŠ in Vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče, Velike Lašče 123, 1315
Velike Lašče.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 7. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-50113, Agencija za plačilni
promet Ljubljana.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 7. 2000 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ in Vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče, Velike Lašče 123, 1315
Velike Lašče.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000 ob 12. uri v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji določeni v 40. členu ZJN,
odzivni čas, kontrola kvalitete, plačilni rok,
dobavni rok, cene.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izbira ponudnikov bo izvedena po skupinah blaga ob upoštevanju merila “najnižja
cena”.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.
Osnovna šola in Vrtec Primoža Trubarja
Velike Lašče

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

Št. 558
Ob-32006
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Hidrometeorološki zavod RS,Vojkova 1b, Ljubljana, p.p. 2549.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena: javno naročilo je bilo oddano na
podlagi 3. točke 55. člena ZJN zaradi usposobljenosti le enega ponudnika.
3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: (utemeljitev izbire)
1. Ustrezna tehnična opremljenost.
2. Ustrezna strokovna usposobljenost.
3. Reference o kvalitetno opravljenih
delih v okviru državnega monitoringa kakovosti morja v preteklih letih.
4. Sodelovanje pri izboljšanju programa monitoringa.
5. Preverjene konkurenčne cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nacionalni inštitut za biologijo – Morska biološka postaja Piran, Večna
pot 111, Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
monitoring kakovosti morja v letu 2000:
fizikalno-kemijske lastnosti in bioprodukcijske razmere vodnega telesa na 5
točkah po globinskih profilih.
7.Pogodbena vrednost: 8,500.000 SIT.
8.
9.Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
MOP, Hidrometeorološki zavod RS
Št. 558
Ob-32007
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Hidrometeorološki zavod RS,Vojkova 1b, Ljubljana, p.p. 2549.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena: javno naročilo je bilo oddano na
podlagi 3. točke 55. člena ZJN zaradi usposobljenosti le enega ponudnika.
3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. Ustrezna tehnična opremljenost.
2. Ustrezna strokovna usposobljenost.
3. Reference o kvalitetno opravljenih
delih v okviru državnega monitoringa kakovosti jezer v preteklih letih.
4. Sodelovanje s predlogi za izboljšanje programa monitoringa.
5. Preverjene konkurenčne cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
monitoring kakovosti jezer v letu 2000:
biološke analize na Blejskem, Bohinjskem in Cerkniškem jezeru.
7. Pogodbena vrednost: 5,681.458 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
MOP, Hidrometeorološki zavod RS

Javni razpisi

Popravek
Št. 414-03-2/2000
Ob-32234
Občina Črnomelj objavlja naslednji popravek razpisa za dolgoročna posojila in
subvencijo obrestne mere za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva na območju
Občine Črnomelj za leto 2000, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30469.
Razpis za dolgoročna posojila in subvencijo obrestne mere za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na območju Občine Črnomelj za leto 2000, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000 se
v 1. točki spremeni in se glasi:
V sodelovanju z Dolenjsko banko d.d.,
enota Črnomelj, sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v višini 63,306.000 SIT.
Občina Črnomelj

Dopolnitev
Ob-32136
V javnem razpisu za ugodnejša posojila
enotam malega gospodarstva v letu 2000,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57 z
dne 23. 6. 2000, Ob-30693, se v 1. točki
Predmet razpisa za zaporedno številko 20.
doda zaporedna številka 21. Slovenska zadružna kmetijska banka, Miklošičeva 4,
1000 Ljubljana.
Sklad RS
za razvoj malega gospodarstva
Ob-32071
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS
56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
člena in 3. odstavkom 42. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS 24/97) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske
Unije za izvedbo javnih razpisov Servis skupnih služb vlade RS objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt Mejni prehod Gorjansko,
številka SL-9802.01.01.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Servis skupnih služb vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tel.:
061/178-55-60, faks: 01/478-55-83.
2. Predmet javnega naročila: adaptacija
kontrolnega objekta, postavitev nove kontrolne kabine z dvema delovnima mestoma
za carinike, postavitev nadstrešnice nad otokom in obema voznima pasovoma, ureditev
komunalnih priključkov in zunanje ureditve
na MP Gorjansko.
3. Razpoložljiva
sredstva:
Phare:
480.000 EUR, Republika Slovenija:
109.555 EUR.
4. Najugodnejši ponudnik: SGP Kraški
Zidar, d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana,
Slovenija.
5. Ponudbena cena brez davka:
589.555 EUR.
6. Rok začetka in dokončanja del: 5 mesecev od vročitve Obvestila o uvedbi v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evalvaciji.
8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica; 1. 6. 2000 ob
10. uri.
9. Število prispelih ponudb:
1. Primorje, d.d., Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina,
2. SGP Kraški zidar, d.d., Cesta na
Lenivec 4, 6210 Sežana.
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena
brez davka: 611.919,90 EUR in 589.555
EUR.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih Phare - Decentralizirani sistem izvajanja.
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: 21. 4. 2000,
Ob-26030 in Ob-26031.
Servis skupnih služb vlade RS
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Ob-32072
In accordance with the Regulation on
ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93) and referring to Public Procurement Act, section 9, paragraph 1 of
Article 55 and paragraph 3 of Article 42
(OG RS 24/97) and according to the Article 117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender
Performed Joint Government Services of
the Republic of Slovenia
Announces the Decision
on the Selection of the Successful
Tenderer
for the project Border Crossing
Gorjansko, N°SL-9802.01.01.
1. Contracting Authority: Joint Government Services of the Republic of Slovenia,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, phone:
061/178-55-60, fax: 01/478-55-83.
2. Subject of Tender: renovation of control facility, instalment of new check-point
cabin with two places of work for customs
officers, construction of projecting roof above the Island and two traffic lanes, regulation of the service mains connections and
external features on the Border Crossing
Gorjansko.
3. Available funds: Phare component:
EUR 480.000, Slovene component: EUR
109.555.
4. The selected Tenderer: SGP Kraški
zidar, d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana,
Slovenia.
5. Tender price without taxes: EUR
589.555.
6. Completion period: Within five months
after the issue of the Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.
8. Place, date and time of the Tender
opening session: Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica; 1st
June 2000 at 10:00 hrs.
9. Number of Tenders:
1. Primorje, d.d., Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina,
2. SGP Kraški zidar, d.d., Cesta na
Lenivec 4, 6210 Sežana.
10. Highest and lowest Tender price
without taxes after the reduction of the scope of works: 611.919,90 EUR and
589.555 EUR.
11. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to Phare
rules - Decentralised Inplementation System.
12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slovenia: 21st April 2000, Ob-26030 and
Ob-26031.
Joint Government Services of the
Republic of Slovenia
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Ob-32048
Na podlagi 5. člena pravilnika o postopkih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
20IN00A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: Eko sklada, d.d.,
Ljubljana), za naložbe na ozemlju Republike
Slovenije v skupnem znesku 1,75 milijarde
SIT.
Krediti so namenjeni gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam za investicije v:
A. okolju prijaznejše tehnologije in izdelke
– naložbe v izgradnjo/nakup nadomestnih tehnologij s ciljem uvajanja čistejših
tehnoloških postopkov – preprečevanje
onesnaževanja na izvoru (delni namen ČIS);
– naložbe v izgradnjo/nakup novih tehnologij za proizvodnjo izdelkov in storitev,
ki zagotavljajo zmanjšanje vplivov na okolje
(delni namen IZD);
– naložbe v rekonstrukcijo obstoječih tehnologij s ciljem zmanjševanja specifičnih
emisij odpadnih snovi in energije (delni namen REK);
– naložbe v objekte, naprave in tehnologije s ciljem preprečevanja nastanka industrijskih nesreč in omejevanje posledic le teh
– skladiščenje, transport in ravnanje z nevarnimi snovmi (delni namen TVE);
B. naprave in tehnologije varstva okolja
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode, padavinske odpadne vode in/ali komunalne odpadne vode, opredeljene v predpisih o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda in/ali pripadajočih kanalizacijskih omrežij (delni namen VOD);
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
sistemov za zbiranje, razvrščanje, predelavo in reciklažo odpadkov, opredeljenih v
predpisih o ravnanju z odpadki (delni namen ODP);
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne pline, opredeljene v predpisih o emisiji snovi v
zrak (delni namen PLI);
– naložbe v nabavo in namestitev opreme za izvajanje monitoringa stanja okolja in
informacijskih sistemov varstva okolja (delni
namen MER);
C. realizacijo sanacijskih programov povzročiteljev obremenitev
– izvajanje sanacijskih in drugih ukrepov,
ki jih je odredil inšpektor pristojen za varstvo okolja za odpravo virov in posledic čezmerne obremenitve (delni namen UKR);
– izvajanje sanacijskih programov v skladu s 64. členom zakona o varstvu okolja
(delni namen PRO);
– naložbe v sanacijo poškodovanih površin s ciljem odpravljanja kemičnega onesnaževanja in/ali fizične degradacije tal (delni namen TLA);

– naložbe, opredeljene v programih, potrjenih s strani Ministrstva za okolje in prostor,
za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije v otvoritvenih bilancah na osnovi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
Ur.l.RS št. 55/92 (delni namen SAN).
2. Pogoji dodeljevanja kreditov:
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in druge pravne osebe, ki so v svoji
poslovni banki razvrščene v bonitetni razred
A, B ali izjemoma C - ta pogoj ni obvezujoč
ob predložitvi državnega poroštva.
b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti po tem razpisu je mogoče kriti
do 70% predračunske vrednosti okoljskega
dela investicije – podrobnejša opredelitev
je podana v razpisni dokumentaciji. Posamični kredit lahko znaša praviloma najmanj
10 milijonov SIT in največ 200 milijonov
SIT. Skupna zadolženost kreditojemalca pri
Eko skladu, d.d., Ljubljana ne sme presegati 600 mio SIT. Krediti se odplačujejo v
četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo praviloma do 5 let – v odvisnosti od višine investicij in življenjske dobe opreme, vendar ne
več kot 10 let, z vključenim moratorijem.
Moratorij na odplačilo glavnice lahko znaša
največ dve leti.
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo akceptnih nalogov in menic ter enega
od naslednjih zavarovanj:
– ustrezno zavarovanje s strani države
ali
– bančna garancija za Eko sklad, d.d.,
Ljubljana sprejemljive banke ali
– drugo za Eko sklad, d.d., Ljubljana
sprejemljivo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v sklepu o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 32/99) ali
– za Eko sklad, d.d., Ljubljana sprejemljiva hipoteka na tržno zanimivi nepremičnini
v vsaj dvakratni vrednosti kredita Eko sklad,
d.d., Ljubljana, ki so mu prištete terjatve, ki
so že vpisane v zemljiško knjigo ali
– druga za Eko sklad, d.d., Ljubljana
sprejemljiva zavarovanja.
V primeru zavarovanja z instrumenti iz 4.
in 5. alinee prejšnjega odstavka mora kreditojemalec predhodno pridobiti tudi pozitivno bonitetno mnenje od pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemalcev in njihovih investicijskih programov
ali poslovnih načrtov z ekonomskega vidika
(v nadaljevanju: bonitetno mnenje). Lista pooblaščenih ocenjevalcev je sestavni del razpisne dokumentacije.
Letna obrestna mera je 1,5 % (enainpol
odstotne točke).
Za obračun revalorizacije se uporablja
temeljna obrestna mera (TOM), ki jo skladno z zakonom o predpisani obrestni meri,
zamudnih obrestih in temeljni obrestni meri
(Ur. l. RS, št. 45/95) predpisuje Banka Slovenije.
Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po
predložitvi ustreznih dokazil o dotlej opravljenih delih.
c) ostale določbe
Investicije oziroma faze investicij, za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu,
morajo biti začete po 1. 1. 2000 in zaključene do 31. 12. 2002.
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Pred dodelitvijo kredita morajo imeti kandidati poravnane vse zapadle finančne in
druge pogodbene obveznosti do Eko sklada, d.d., Ljubljana. Pred sklenitvijo kreditne
pogodbe morajo predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita ter akceptne
naloge in menice. Pred prvim črpanjem
sredstev pa morajo kreditojemalci predložiti
še ostale inštrumente zavarovanja kredita in
v primerih, ko je bilo ob prijavi predloženo
lokacijsko dovoljenje, še gradbeno dovoljenje.
3. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita z osnovnimi
podatki o kandidatu in investiciji (sestavni
del razpisne dokumentacije);
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji;
c) lokacijsko dovoljenje, gradbeno dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali
odločbo o priglasitvi del za kreditirano investicijo – če investicija zajema gradbena dela
ali namestitev stacionarne tehnološke opreme, za nabavo ostale opreme pa ustrezno
izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
d) projektno dokumentacijo, citirano v
lokacijskem dovoljenju, dovoljenju za gradnjo, oziroma odločbi o priglasitvi del (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji);
e) pogodbo ponudnika, skupaj s ponudbenim predračunom, oziroma predračun
potencialnega ponudnika s podrobno specifikacijo cen posameznih del in opreme;
f) predlog zavarovanja kredita - pismo o
nameri banke za izdajo bančne garancije ali
predlog hipotekarnega zavarovanja, ki mora vključevati cenitveni elaborat za predlagano nepremičnino, izdelan s strani cenilca
s certifikatom za cenilca nepremičnin Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
s priloženim pozitivnim bonitetnim mnenjem
ali dokazila o možnosti pridobitve poroštva
s strani države ali s strani Eko sklada, d.d.,
Ljubljana predhodno potrjen predlog drugega sprejemljivega zavarovanja s priloženim pozitivnim bonitetnim mnenjem in
g) potrdilo o plačilu obdelave vloge v
znesku 120.000 SIT.
Zaželjeno je, da vsebuje vloga tudi investicijsko dokumentacijo za obravnavano investicijo.
4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati
zaprosijo Eko sklad, d.d., 1000 Ljubljana,
Trg republike 3 pisno, po elektronski pošti:
okoljske.nalozbe@ekosklad.si ali po tel.
01/241-48-20. Informacije so na voljo tudi
na spletni strani sklada www.ekosklad.si.
5. Rok in način prijave
Rok za oddajo vloge je 16. 10. 2000. V
vrednotenje bodo uvrščene vloge, prispele
do 15. ure zadnjega dne – merodajen je
rok prispetja na Eko sklad, d.d., Ljubljana in
ne rok oddaje na pošti.
Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave razpisa naprej na Eko skladu, d.d., 1000 Ljubljana,
Trg republike 3, tel. 01/241-48-56, pri Poloni Dodič. Pred pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo kandidati posredovati do-
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kazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini
15.000 SIT ter navesti naslov, telefon/telefaks in kontaktno osebo kandidata, naziv
investicije, delni namen razpisa, v katerega
se investicija uvršča ter okvirno višino zaprošenih sredstev.
Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsak
projekt posebej v zaprti kuverti z navedbo
naslova pošiljatelja in napisom: “Prijava na
javni razpis 20IN00A-xxx (šifra delnega namena) – Ne odpiraj!”).
6. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog bo 20. 10. 2000.
Če komisija za izvedbo razpisa (v nadaljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih elementov iz 3. točke, obvesti in zahteva od
kandidata dodatne informacije, podatke
in/ali neodvisna strokovna mnenja – na stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij oziroma dokumentacije ne
dostavi v zahtevanih rokih, se komisija odloča na podlagi znanih podatkov.
Komisija za izvedbo razpisa bo po končanem vrednotenju sprejela sklep o dodelitvi sredstev in obvestila vse kandidate, uvrščene v vrednotenje, v roku 45 dni po odpiranju vlog.
7. Merila za dodeljevanje kreditov
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– opravljene in priložene meritve stanja
pred realizirano naložbo;
– naložba celovito rešuje okoljsko problematiko;
– pomembnost projekta z vidika izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih
pogodb in strategije prilagajanja EU na področju okolja;
– upoštevana bo prioriteta projektov v
skladu z NPVO;
– prispevek projekta k varovanju okoljsko občutljivih območij (kraška področja,
vodni viri, jezera, morje, zavarovana območja, urbana območja);
– kandidat uvaja ali je že uvedel sistem
ravnanja z okoljem v skladu z ISO 14001,
oziroma drug učinkovit sistem ravnanja z
okoljem.
Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb je opredeljen v pravilniku o postopkih
in pogojih porabe sredstev Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97), podrobnejše
opredelitve posameznih pojmov in dokazil
iz tega razpisa pa v razpisni dokumentaciji.
Eko sklad, d.d., Ljubljana
Ob-32049
Na podlagi zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95) in zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.
l. RS, št. 60/99) ter sklepa Vlade RS z dne
24. 3. 2000 o naložbeni politiki in finančnem načrtu sklada v letu 2000 objavlja
upravni odbor Sklada za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

peti javni razpis
za dodeljevanje posojil in jamstev
projektom, ki so namenjeni
skladnejšemu regionalnemu razvoju in
ohranjanju poseljenosti slovenskega
podeželja
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje posojil
in jamstev sklada investitorjem (fizične osebe, poslovni subjekti in občine) z območij,
in sicer za posamezne namene, opredeljene v točkah B, C, Č in D tega razpisa.
II. Splošni pogoji, skupni za vse namene
1. Investitor mora predložiti zahtevo za
posojilo oziroma jamstvo na originalnem
obrazcu sklada vrste B (gospodarske dejavnosti). Vlogi morajo biti priložene priloge in
dokazila, ki jih zahteva sklad od investitorja
in so navedene na obrazcu. Za kandidiranje
pod točko D mora biti vlogi priložen poseben obrazec, ki ga investitor pridobi na sedežu sklada.
2. Investitor mora, če se poteguje za
sredstva do 2 mio SIT, priložiti kratek opis
investicije z osnovnimi podatki o investiciji.
3. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 2 mio SIT vlogi priložiti poslovni načrt.
4. Posojilo ali jamstvo je namenjeno za
isti projekt le enkrat, razen če gre za projekt, za katerega znesek v dosedanjih razpisih sklada skupaj ni preseglo 30% investicijske vrednosti (razen za B.2 točko 50% predračunske vrednosti). V tem primeru so dodeljena sredstva klasificirana kot dopolnilna
in se prosilec lahko poteguje za posojilo
oziroma jamstvo še enkrat, če projekt poteka v več fazah.
III. Finančni pogoji, skupni za vse namene
1. Minimalna višina zaprošenih sredstev
je 1 mio SIT.
2. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
3. Posojilo se obvezno zavaruje pri zavarovalnici, z vpisom hipoteke na premoženje
ali drugimi oblikami zavarovanja.
4. Posojila do 2 mio SIT investitor praviloma zavaruje pri zavarovalnici.
5. Posojila nad 2 mio SIT investitor praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
6. Črpanje posojila je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za dela, izvršena v letu 2000 iz lastnih sredstev, vendar
največ v višini 30% dodeljenega posojila.
Prosilec lahko v obliki gotovine porabi največ 20% dodeljenega posojila, a ne več kot
350.000 SIT.
7. Posojila ni mogoče najeti za refinanciranje obstoječih kreditov, najetih pri poslovnih bankah, razen kratkoročnih kreditov, najetih po 1. 1. 2000 za namen, za katerega
se daje posojilo in za namen D ter za namen
C iz tega razpisa za posojila, najeta po
12. 4. 1998.
IV. Pogoji za dodelitev in nameni dodeljevanja spodbud
A. Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Razpis za financiranje projektov v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah
je bil objavljen ločeno od tega razpisa v
Kmečkem glasu dne 26. 4. 2000 in v Uradnem listu RS dne 5. 5. 2000.
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Informacije za projekte iz te točke dobijo
prosilci na sedežu sklada v Ribnici, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pri krajevni enoti Hranilno kreditne
službe Slovenije. Obrazec A za prijavo dobijo prosilci pri krajevni enoti Hranilno kreditne službe Slovenije.
B. Financiranje projektov gospodarskih
dejavnosti
Investitorji so lahko gospodarske družbe,
samostojni podjetniki in obrtniki, registrirani
v Republiki Sloveniji in začetniki (ki morajo
pogoje za opravljanje dejavnosti izpolnjevati
ob dokončanju investicije), ki bodo projekt
izvajali na naslednjih območjih z razvojnimi
problemi:
1. Financiranje gospodarskih naložb
med demografsko ogroženimi in gorsko-višinskimi naselji v uredbi o območjih, ki se
štejejo za demografsko ogrožena naselja v
RS (Ur. l. RS, št. 19/99);
– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM + 2 ,5%,
– enoletni moratorij na odplačevanje posojila;
2. Financiranje gospodarskih naložb v
razvojno omenjevanih območjih z Republiko Hrvaško, če leži več kot polovica površine občine v desetkilometrskem obmejnem
pasu na podlagi uredbe o vrednosti meril za
določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Ur. l. RS, št. 59/00 3. člen, 3.b
točka) pogoji:
– skupni delež posojila in nepovratnih
sredstev je lahko največ 50% predračunske
vrednosti,
– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera za posojilo TOM +
2,5%,
– enoletni moratorij na odplačevanje posojila.
Za namene iz točke B razpisa je okvirno
na voljo 250 mio SIT ugodnih posojil in za
točko B.2 še dodatno 100 mio SIT nepovratnih sredstev iz virov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
Informacije in obrazec B za prijavo za
projekte iz te točke lahko dobijo prosilci pri
pooblaščenih enotah Abanke v Sloveniji.
C. Financiranje projektov, namenjenih
razvoju Posočja
Investitorji so lahko gospodarske družbe,
samostojni podjetniki in obrtniki ter začetniki (ki morajo pogoje za opravljanje dejavnosti izpolnjevati ob dokončanju investicije), ki
bodo projekt izvajali v občini Bovec, Kobarid ali Tolmin.
1. Financiranje obnove in gradnje nadomestnih gospodarskih objektov, ki so
bili neposredno prizadeti v potresu in imajo
zapisnik o škodi najmnaj III. stopnje; pogoji:
– investitor je moral pred potresom v objektu izvajati dejavnost in imeti za to dejavnost Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– skupni delež posojila in nepovratnih
sredstev je, po odbitju državne pomoči, lahko največ 80% predračunske vrednosti, v
tem je delež nepovratnih sredstev 10%,
– obrestna mera TOM + 0%, doba vračanja posojila do 15 let, največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila;
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2. Financiranje naložb s področja turizma in malega gospodarstva, pogoji:
– skupni delež posojila in nepovratnih
sredstev je lahko največ 40% predračunske
vrednosti, v tem je delež nepovratnih sredstev 10%,
– doba vračanja posojila 10 let,
– posojilo se obrestuje po pogojih, ki
ustrezajo tolarski protivrednosti EUR + predvidoma 3,75% (pogodbena obrestna mera
je odvisna od gibanja EURIBOR),
– petletni moratorij na odplačevanje posojila.
Za namene iz te točke razpisa je okvirno
na voljo 400 mio SIT ugodnih posojil iz sredstev Banke Evrope za socialni razvoj in 50
mio SIT nepovratnih sredstev na osnovi 7.,
10. in 43. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja Posočja
(Ur. l. RS, št. 45/98).
Informacije in obrazec B za prijavo za
projekte iz te točke lahko dobijo prosilci na
sedežu Posoškega razvojnega centra v Bovcu, Kobaridu in Tolminu.
Č. Financiranje projektov za izvajanje
programov aktivne politike zaposlovanja
Investitorji so lahko fizične osebe, vključene v program samozaposlitve na Zavodu
za zaposlovanje in bodo projekt izvajali v
občinah s strukturnimi problemi, v katerih je
stopnja registrirane brezposelnosti v prvem
polletju 1999 za več kot 20 odstotkov presegla državno povprečje na podlagi uredbe
(Ur. l. RS, št. 59/00 - 3. člen, 2.b točka).
1. Financiranje projektov, ki izhajajo iz
programov aktivne politike zaposlovanja na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi;
pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM + 3%,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
Za namene iz te točke razpisa je okvirno
na voljo 50 mio SIT.
Informacije za projekte iz te točke lahko
dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici in
na Območnih enotah Zavoda za zaposlovanje.
D. Dodeljevanje jamstev za projekte na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi
1. Sklad dodeljuje jamstva investitorjem,
ki izpolnjujejo pogoje za katerokoli točko iz
točk B, C in Č imajo podpisano pogodbo z
banko o dodelitvi posojila in ne morejo pridobiti drugega jamstva zaradi negativnih vplivov trga nepremičnin na območjih s posebnimi razvojnimi problemi.
Za namene iz te točke razpisa je okvirno
na voljo 200 mio SIT.
Informacije za projekte iz te točke lahko
dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici.
V. Merila za izbor
Sklad bo pri presoji projektov upošteval
kriterije iz 10. člena zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, in sicer:
– ohranitev realne vrednosti dodeljenih
sredstev,
– donosnost (profitabilnost) projekta, za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– finančno konstrukcijo projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (obseg la-

stnih sredstev investitorja namenjenih financiranju projekta, obseg in vrsta drugih virov
financiranja),
– razvojna naravnanost projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopanje na novih
tržiščih, odpiranje novih delovnih mest),
– boniteta pravne osebe, kateri se dodeljujejo sredstva (sposobnost nuditi ustrezne inštrumente zavarovanja vračila dodeljenih sredstev).
2. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti:
– ki bodo zbrali večje število točk po
vrednotenju, izvedenem na podlagi kriterijev točke V.1.,
– ki so sestavni del celovitih razvojnih
programov,
– ki se izvajajo v obmejnih območjih Republike Slovenije,
– ki so v gorsko-višinskih območjih,
– ki so že pridobili sredstva na razpisu
sklada in potrebujejo nova (dodatna) sredstva za dokončanje investicije,
– ki imajo škodni zapisnik najmanj III. stopnje in je investitor upravičenec do nepovratne državne pomoči po zakonu (za namen C).
3. Vloge, ki ne bodo zbrale potrebnega
števila točk za posamezne namene in vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, bodo
zavrnjene. Vloge, ki bodo prispele prepozno, vloge, ki bodo prispele, ko bodo sredstva že porabljena in vloge, ki ne bodo vsebovale originalnega obrazca in poslovnega
načrta, bodo zavržene.
4. Sklad lahko prispele vloge brez soglasja prosilca prerazporedi v ustrezno kategorijo. Sklad s sklepom o dodelitvi sredstev
odloča tudi o pogojih za določitev posameznega posojila, v primerih, ko razpis omogoča razpon ali kombinacijo različnih virov. V
primeru, da gre za kombinacijo različnih virov se ti koristijo praviloma proporcionalno.
VI. Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge
2. Opis investicije (posojilo, ki ni višje od
2 mio SIT)
3. Poslovni načrt (posojilo, ki je višje od
2 mio SIT )
4. Dokazila o poravnanih davkih in prispevkih (za samostojne podjetnike in obratovalnice)
5. Izpolnjen in potrjen obrazec BON 1 in
BON 2 za gospodarske družbe
6. Registracijske listine družbe, obrtno
dovoljenje za obratovalnice oziroma priglasitvena listina za samostojne podjetnike
7. Odločba pristojnega organa o izpoljevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (razen za začetnike)
8. Zemjiškoknjižni izpisek (ki ni starejši
od 1 meseca), če bo posojilojemalec zavaroval posojilo z vpisom zastavne pravice na
nepremičnini.
9. Ustrezno dovoljenje za gradnjo, izdano na prosilca (za novogradnjo in dograditev objekta), priglasitev del ali nakupna pogodba
10. Bilanca stanja in bilanca uspeha za
zadnji dve leti poslovanja oziroma podatki o
poslovanju v zadnjih dveh letih
11. Potrdilo o vključitvi v program samozaposlitve oziroma potrdilo o zaposlitvi oseb
s seznama dolgotrajno nezaposlenih oseb
(za namen Č)
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12. Zapisnik o škodi, če je bil objekt
poškodovan (za namen C).
VII. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo je:
a) prvi rok za prijavo za vse namene iz
razpisa je 31. 8. 2000,
b) drugi rok za prijavo je 15. 10. 2000.
Sklad bo enakovredno obravnaval vse
popolne vloge B, C, Č in D, ki bodo prispele na posamezni rok.
2. Prosilci pošljejo svoje vloge na naslov: Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica (tel.
01/83-61-953), in sicer na posebnih obrazcih sklada, ki jih lahko kupijo od 31. julija
2000 dalje na pooblaščenih enotah Abanke in Posoškega razvojnega centra oziroma
na sedežu sklada. Kuverte morajo biti označene z oznako: “Ne odpiraj – 5. javni razpis
(vpišete namen B, C, Č ali D)”.
3. Posojilojemalci, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklenili posojilno pogodbo
s poslovno banko. Poslovna banka bo posojilojemalce bremenila za stroške sklepanja pogodbe in stroške vodenja posojila.
Stroški zavarovanja posojila bremenijo posojilojemalca.
4. Sklad lahko zahteva od prosilca tudi
dodatno dokumentacijo. Sklad lahko na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
5. O dodelitvi sredstev bo odločal upravni odbor sklada na predlog strokovnih komisij. Odločitev upravnega odbora je dokončna. Sklad bo v 15 dneh po odločitvi dostavil prosilcem sklep o odločitvi.
6. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri investitorju. Če bo sklad ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da je
bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od investitorja vračilo v enkratnem znesku. Investitor bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje po zakonu o predpisani
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni
meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po odredbi o
načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur.
l. RS, št. 14/92).
Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, d.o.o.,
Št. 32406-1/00
Ob-32063
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, objavlja na podlagi 1. člena uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 27/00 in 31/00)
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živilskih proizvodov
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, kot financer.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje izdelave in izvedbe projektov pospeševanja pro-
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daje kmetijskih in živilskih proizvodov slovenskega porekla doma in v tujini.
S tem razpisom želimo spodbuditi:
1. uvajanje in razvoj blagovnih znamk;
2. pospeševanje prodaje novih, specialnih proizvodov in proizvodov višje kakovosti;
3. projektom vzpostavitve organizirane prodaje kmetijskih proizvodov in
4. promocijo kmetijstva na sejmih v
tujini (razen vsebin, ki so bile pokrite z javnim razpisom za sofinanciranje udeležbe podjetij slovenske živilsko predelovalne industrije na specializiranih sejmih v tujini).
Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago znaša
45,000.000 SIT, iz proračunske postavke
1473 Skupni nameni: pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo s stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki
Sloveniji oziroma v njihovem imenu in za
njihov račun pooblaščene pravne osebe, ki
se ukvarjajo s promocijo oziroma projekti
pospeševanja prodaje.
Do sredstev tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku,
– projekti, ki so sofinancirani iz drugih
virov državnega proračuna ali so predmet
posebne obravnave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. Merila za izbiro projektov:
Pri izbiri bodo imeli prednost.
a) strokovno kakovostno pripravljeni
projekti, ki bodo imeli jasno razloženo analizo problema, cilj projekta, metode in ukrepe za dosego cilja, pričakovane učinke projekta na dohodkovni položaj kmetijskih pridelovalcev in živilsko predelovalnih podjetij, reference prijavitelja in usklajenost s
cilji strategije razvoja slovenskega kmetijstva;
b) projekti, ki združujejo interes čim večjega števila proizvajalcev, povezanih v različne organizacijske oblike (prednost imajo
projekti nacionalnega značaja);
c) projekti uvajanja in razvijanja skupinskih blagovnih znamk (prednost imajo projekti nacionalnega značaja);
d) projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov sofinanciranja.
Predlagane projekte bo, na osnovi meril
iz 4. točke, ocenila in razvrstila po kvaliteti
strokovna komisija, sestavljena iz uslužbencev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in zunanjih sodelavcev.
Kriterije in merila, ki jih bo upoštevala
razpisna komisija, kot tudi zahtevana standardizacija ponudb, je določena v razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje izdelave in izvedbe projektov pospeševanja prodaje kmetijskih in živilskih proizvodov slovenskega porekla doma in v tujini,
znaša 45,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od izpolnjevanja meril iz 4.
točke tega razpisa in od števila projektov, ki
bodo izpolnjevali minimalne pogoje za sofi-

nanciranje. Projekti bodo financirani največ
do 50 % celotne vrednosti.
Če bo vrednost zaprošenih zneskov presegla skupen znesek razpoložljivih sredstev
določen v razpisu, bodo imele pri razpisu
prednost vloge, ki izpolnjujejo čim več prednostnih kriterijev.
6. Način sofinanciranja: izbranim prosilcem bodo dodeljena nepovratna sredstva
za stroške projektov, če bodo le ti uspešno
dokončani in če bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov zanje podan v roku enega
meseca po zaključku projekta, vendar ne
kasneje kot 13. 11. 2000.
7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do
vključno 5. 9. 2000, v zaprti ovojnici pod
oznako “Ne odpiraj – vloga na razpis“, z
navedbo “Pospeševanje prodaje“ in številke objave v Uradnem listu RS na prednji ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem. Prepozno prispele in nepopolne vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
8. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, dne 7. 9. 2000, ob
10. uri. Vloge bo pregledala in predlagala
izbor najboljših ponudnikov komisija, ki jo
imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
1. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo obveščeni o rezultatih razpisa najkasneje v roku 45 dni od javnega odpiranja
ponudb s sklepom ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2. Razpisna dokumentacija (formular in
navodila) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mkgp in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. Dodatne informacije: informacije v
zvezi z razpisom so na voljo na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v tajništvu sektorja za prehrano, 6/601, na tel.
061/178-91-26 ali faks 061/178-90-55.
Kontaktna oseba je mag. Janez Žakelj, podsekretar, E-mail: janez.zakelj@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 34/2000
Ob-32235
Na podlagi določil 27. člena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8-355/91), 5. člena pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 62-3509/96, 11-456/98 in
48/99), sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike
Kitajske, objavljen v Ur. l. RS, št. 3/94, in
na podlagi protokola tretjega zasedanja skupne komisije za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Ljudsko republiko Kitajsko z dne 27. 10.
1998, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
znanstvenega in tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Ljudsko republiko Kitajsko v letih
2001–2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki
sodelujejo pri izvajanju skupnih znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektov (v nadaljevanju: projekti). Krajši obiski lahko trajajo do 14 dni, daljši od 1-3 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91);
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehnološke projekte, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95), ali s strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo sofinancirane mednarodne projekte;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se bodo nanašali na raziskave
s posameznih področij v okviru naslednjih
ved oziroma tehnologij: naravoslovnih, tehničnih, kmetijskih in medicinskih ved, predvsem pa ekologije in varstva okolja, krasoslovja, okoljevarstvene tehnologije, biotehnologije, novih materialov in informacijskih
tehnologij.
4. Vloga na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in kitajskem nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– načrt obiskov slovenskih in kitajskih
raziskovalcev za 2 leti,
– kratek življenjepis slovenskega in kitajskega nosilca projekta in sodelujočih raziskovalcev s seznamom objavljenih publikacij, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta,
– podpise obeh nosilcev projekta in direktorjev obeh ustanov.
5. Merila izbire projekta so:
– kvaliteta predloga projekta,
– interes za sodelovanje – komplementarnost skupin,
– izvedljivost projekta,
– perspektive sodelovanja – možnosti
razširitve mednarodnega znanstvenega sodelovanja,
– pomen znanstveno raziskovalnega dela in njegove aplikacije za tehnološki razvoj
(uporabnost projekta v praksi).
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je dve leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je februar 2001.
8. Pisne vloge z dokumentacijo v dveh
izvodih v slovenščini in angleščini in oznako
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»Ne odpiraj, vloga za javni razpis v okviru
slovensko-kitajskega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja 2001–2002« ter
navedbo pošiljatelja morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah, na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Zdenka Pucelj-Tič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Ovojnice z vlogami morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede
na način prinosa pošiljke, do vključno
16. oktobra 2000 do 15. ure.
V roku dostavljene vloge za sofinanciranje bo odprla komisija za odpiranje vlog dne
20. oktobra 2000. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in jih bo vrnila vlagateljem.
9. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po četrtem zasedanju slovensko-kitajske komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje predvidoma februarja 2001 v Ljubljani, kjer bo izvršen končni
izbor projektov.
10. Kitajski partner mora oddati svojo
prijavo pristojnemu kitajskemu Ministrstvu
za znanost in tehnologijo (The Ministry of
Science and Technology of PR China, Department of International Co-operation, 15b
Fuxing Rd., Beijing 1000862, PR China).
11. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v tajništvu sektorja za
mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-32008
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke v skladu s
statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,
ki jo je banki posredoval delničar ABC
TGM, d.o.o., Globušak 6, 1420 Trbovlje.
Predmet prodaje je 410 navadnih delnic
na ime Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke po ceni
52.645 SIT za eno delnico. Delnice se prodajajo v paketu.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta obstoječi delničarji Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporočilom do 4. 8. 2000, to je 30 dni od predložitve ponudbe za prodajo banki izjavijo, da
sprejmejo ponudbo. Po tem roku bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim
kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje.
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-31916
Na podlagi drugega in četrtega odstavka
465. člena zakona o gospodarskih družbah
uprava delniške družbe Plinarna Maribor,
d.d., sporoča , da je družba Istragas, d.o.o.,
s sedežem v Kopru, Sermin 8/a – Bertoki,
z odkupom delnic pridobila večinski delež v
družbi Plinarna Maribor, d.d., in sicer
166.881 delnic oziroma 50,71%.
Plinarna Maribor, d.d.
uprava
Št. 132/1800
Ob-32112
Skladno s 465. členom ZGD, družba
Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 29, sporoča, da ima v lasti
več kot četrtino delnic delniške družbe Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Ljubljana,
Dunajska 121.
Mladinska knjiga Založba, d.d.
Ob-31854
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
zakona o prevzemih obveščamo delničarje:
1. Družba Ekena, podjetje za poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21,
nas je z dopisom z dne 3. 7. 2000 obvestila, da je pridobila 90.698 navadnih imenskih delnic družbe ali 15,909% delnic družbe Iskra Kondenzatorji, d.d., ki ji zagotavljajo glasovalno pravico.
2. Družba Virti, d.o.o., Podjetniško in poslovno svetovanje, Ljubljana, Cesta V/26
21, nas je z dopisom z dne 5. 7. 2000
obvestila, da je pridobila 90.698 navadnih
imenskih delnic družbe ali 15,909% delnic
družbe Iskra Kondenzatorji, d.d., ki ji zagotavljajo glasovalno pravico.
Iskra Kondenzatorji, d.d.
uprava
Ob-32004
Skladno s 64. členom zakona o prevzemih obveščamo, da je družba Trubar, d.d.,
Kranj pridobila drugi kvalificirani delež GTK G.
Skupaj ima Trubar, d.d., Kranj 11% delnic GTK G (117.777 delnic).
Gorenjski tisk, d.d., Kranj
predsednica uprave
Kristina Kobal, dipl. jur.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-31853
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 upni-
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ke, da je skupščina družbe na svoji 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
Št. 2375
Ob-32241
V skladu z drugim odstavkom 454. člena zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine družbe z dne 5. 7. 2000,
Tapetništvo Radovljica, d.o.o., Zapuže 16,
Begunje, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe, ki znaša
64,000.000 SIT, se zmanjša za
32,000.000 SIT, tako da odslej znaša
32,000.000 SIT.
Družba poziva vse upnike, da se v roku
8 dni od dneva objave zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Tapetništvo Radovljica, d.o.o., Begunje

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-31877
Na podlagi 7.2. in 7.3. točke statuta
delniške družbe v zvezi z 283. členom zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
3. skupščino
delniške družbe Alpetour, Potovalna
agencija, d.d., Kranj, Mirka Vadnova 8,
Kranj,
ki bo v četrtek, dne 17. 8. 2000 ob
12. uri na sedežu družbe v Kranju, Mirka
Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janeza Hočevarja. Za preštevalca glasov se izvoli Matjaža Dagarina in
Čimžar Vilija. Za notarko se potrdi Dušo
Trobec Bučan.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1999 z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1999 z revizijskim mnenjem na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o kritju izgube za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se iz-
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guba družbe Alpetour, Potovalna agencija,
d.d., iz leta 1999 v revaloriziranem znesku
pokrije iz rezerv in revalorizacijskega popravka rezerv družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijska družba Plus Revizija,
d.o.o., iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi, tako da jo ta sprejme tri dni pred sejo skupščine.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov delničarjev morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ured pred začetkom skupščine in s
podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovnice.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno in z obrazložitvijo na naslov družbe.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. V primeru nesklepčnosti bo skupščina (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija, d.d.,
uprava družbe
Št. 28/2000
Ob-31878
Na podlagi 7. člena statuta družbe Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje, sklicuje uprava družbe
4. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje, d.d.,
Celje,
ki bo v Celju, dne 28. 8. 2000 ob 12. uri
v sejni sobi 112/I Avtobusne postaje Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine Boštjana Čokla, dveh preštevalcev glasov, Anico Vojkovič in Brigito
Rančigaj ter ugotovitev, da seji prisostvuje
povabljeni notar Marko Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Vodstvo seje prevzame izvoljeni predsednik skupščine.
3. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.
a) Sprememba, dopolnitev in uskladitev
statuta družbe z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti.
Predlog sklepa: v 3.1. točki se dopolni
nov podrazred:
H/55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih obratov.
b) Sprememba in zmanjšanje števila članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: v 6.2. točki statuta družbe se spremeni prvi stavek, ki se glasi:

Nadzorni svet družbe šteje sedem članov.
4. Na podlagi 6.11. točke statuta družbe se poviša sejnina zunanjim članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi nagrade zunanjim članom nadzornega sveta v znesku 200 DEM, nagrade članom nadzornega sveta, zaposlenim v družbi, ostanejo nespremenjene (v znesku 100 DEM, za predsednika pa v znesku 150 DEM), vse v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju “Izletnika” Celje, d.d.,
za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju “Izletnika”
Celje, d.d., za leto 1999.
6. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1998 in leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se nerazporejeni dobiček iz poslovnega rezultata za leto 1998 v višini
13,595.830 SIT in dobiček za leto 1999 v
višini 7,856.755 SIT razporedita v sredstva
rezerv.
7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
leto 2000 revizorja RS Biro Žalec.
8. Razrešitev treh voljenih članov nadzornega sveta in izvolitev enega novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina razreši člana nadzornega
sveta predstavnikov upokojencev: Franca
Lesjaka, Jožeta Preskarja.
b) Zaradi odstopa iz članstva nadzornega sveta družbe se ugotovi, da je članstvo v
nadzornem svetu družbe z dnem 30. 3.
2000 prenehalo predstavnici KPIZ, Danici
Jezovšek-Korent.
c) Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta predstavnika KPIZ: Franca Knafelca.
9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic.
Opomba
Uprava je predlagatelj sklepov 1., 3. in
4. točke, nadzorni svet pa je predlagatelj
sklepov 5., 6., 7., 8. in 9. točke dnevnega
reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo v
Klirinško-depotni družbi na podlagi zadnjega obvestila te družbe pred sklicem skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 23. 8. 2000).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
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začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in začasni nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje, d.d.,
uprava
direktorica podjetja
Ana Jovanovič, univ. dipl. ek.
Ob-31895
Na podlagi 38. člena statuta delniške
družbe Mercator-Jelša, trgovina, d.d.,
Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah, uprava
družbe sklicuje
4. redno skupščino
družbe Mercator-Jelša, d.d.,
ki bo dne 14. 8. 2000 ob 11. uri na
sedežu družbe Mercator-SVS, d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine:
– verifikacijsko komisijo: Alenko Turin,
Darinko Penko in Marjano Mlakar,
– za vodenje zapisnika v notarski obliki
se imenuje notar Andrej Šoemen.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo za leto 1999.
3. Pokrivanje izgube v letu 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da se izguba v višini 32,407.000 SIT v letu
1999 pokrije v breme nerazporejenega dobička iz preteklih let 22,723.000 SIT, revalorizacijskega popravka dobička 3,378.000
SIT in v breme rezerv 6,306.000 SIT.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijsko družbo za leto 2000
imenuje Pricewater-HouseCoopers, d.d.,
Ljubljana.
5. Sklep o vključitvi družbe Mercator-Jelša, trgovina, d.d., v glavno družbo Mercator-SVS, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o vključitvi družbe Mercator-Jelša, trgovina,
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d.d., v glavno družbo Mercator-SVS trgovina, storitve, d.d.
6. Odpravnina izstopajočim delničarjem.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izstopajočim delničarjem po njihovi izbiri, zagotovi primerna odpravnina, in sicer denarno izplačilo v višini
2.725 SIT za eno delnico družbe Mercator-Jelša, d.d. ali delnice glavne družbe Mercator-SVS, d.d., v razmerju 0,1653 delnice
družbe Mercator-SVS, d.d., za eno delnico
družbe Mercator-Jelša, d.d.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Mercator-Jelša, d.d.,
Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah,
vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, v tajništvu uprave.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Mercator-Jelša, d.d.
direktor Marjan Babič, univ. dipl. ek.
Ob-31896
Na podlagi 18. člena statuta delniške
družbe Mercator-Planika, trgovina, d.d., Trg
svobode 12, Slovenska Bistrica, uprava družbe sklicuje
4. redno skupščino
družbe Mercator-Planika, d.d.,
ki bo dne 14. 8. 2000 ob 10. uri na
sedežu družbe Mercator-SVS, d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine:
– za predsedujočo skupščine Ksenijo
Bračič,
– verifikacijsko komisijo: Milana Novačana, Darinko Penko in Marjano Mlakar,
– za vodenje zapisnika v notarski obliki
se imenuje notar Andrej Šoemen.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo za leto 1999.

3. Razporeditev dobička za leto1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da ostane dobiček za leto 1999 v višini
4,435.000 SIT nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijsko družbo za leto 2000
imenuje Pricewater-HouseCoopers, d.d.,
Ljubljana.
5. Sklep o vključitvi družbe Mercator-Planika, trgovina, d.d., v glavno družbo Mercator-SVS, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o vključitvi družbe Mercator-Planika, trgovina, d.d., v glavno družbo Mercator-SVS trgovina, storitve, d.d.
6. Odpravnina izstopajočim delničarjem.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izstopajočim delničarjem po njihovi izbiri, zagotovi primerna odpravnina, in sicer denarno izplačilo v višini
21.005 SIT za eno delnico družbe Mercator-Planika, d.d. ali delnice glavne družbe
Mercator-SVS, d.d., v razmerju 1,2738 delnice družbe Mercator-SVS, d.d., za eno delnico družbe Mercator-Planika, d.d.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Mercator-Planika, d.d.,
Trg svobode 12, Slovenska Bistrica, vsak
delovnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, v tajništvu uprave.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Mercator-Planika, d.d.
Milan Stegne, ek.
Ob-31917
Na podlagi 6.c poglavja statuta delniške
družbe Koroška trgovina, d.d., in v skladu
z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
1. skupščino družbe,
ki bo v sredo, dne 16. 8. 2000 ob
13. uri v sejni sobi v Dravogradu, Trg 4. julija 46 (bivša Oskrba), z naslednjim dnevnim
redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za preštevalca glasov izvolita Rožič Dragica in Zagoršek-K. Vlasta.
Za predsednika skupščine se izvoli Nevena Teja Gorjup.
Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj
iz Slovenj Gradca.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme poslovnik o delu skupščine v predlagani vsebini in obliki.
3. Predlog sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe statuta družbe določene v predlogih sklepa 3.1. in 3.2.
4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družb Oskrbe, Ponudbe in Zile za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo revidirana poslovna poročila
družb Oskrba, d.d., Ponudba, d.d., in Zila,
d.d., za leto 1999.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube v Zili, d.d.
Predlog sklepa 5.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se izguba družbe Zila,
d.d., iz leta 1998 v višini 12,168.333,99
SIT pokrije iz nerazporejenega dobička
družb Oskrbe, d.d., in Ponudbe, d.d., iz
leta 1998. Revalorizacija izgube družbe Zila, d.d., iz leta v višini 999.744,20 SIT se
pokrije iz revalorizacije nerazporejenega dobička družb Oskrbe, d.d., in Ponudbe, d.d.,
iz leta 1998.
Predlog sklepa 5.2.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se izguba družbe Zila,
d.d., iz leta 1999, ki znaša 20,941.190,67
SIT pokrije v višini 10,591.143,94 SIT iz
nerazporejenega dobička družb Oskrbe,
d.d., in Ponudbe, d.d., iz leta 1998,
804.915 SIT se pokrije iz revalorizacije dobička družb Oskrbe, d.d., in Ponudbe, d.d.,
iz leta 1998 ter 9,545.131,73 SIT se pokrije iz nerazporejenega dobička družbe Oskrbe, d.d., in Ponudbe, d.d., iz leta 1999.
6. Predlog za imenovanje revizorja družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje revizijsko družbo Loris, d.o.o., iz Dravograda.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v nadzorni svet družbe za mandatno dobo 4 let imenujejo kot predstavniki
delničarjev:
1. Naberšnik Drago,
2. Camlek Aleksander,
3. Rus Friderik,
4. Žvikart Zdravko.
Skupščina se seznani s 3 predstavniki
delavcev, ki jih je imenoval svet delavcev
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
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njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe Koroška trgovina,
d.d., Partizanska ul. 2, 2360 Radlje ob Dravi.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v pisarni, in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen 1. točke se glasuje z
glasovnicami.
O sklepih pod 2., 4., 5., 6. in 7. točko
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov. Za sklepe pod 3. točko
dnevnega reda pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu v Dravogradu vsak delovni dan od objave tega
vabila dalje, do dneva izvedbe skupščine
od 10. do 13. ure.
Koroška trgovina, d.d.,
Radlje ob Dravi
predsednik uprave
Poderžan Vinko, jur
Ob-32027
Na podlagi 7.1. točke in 7.3. točke statuta delniške družbe Intertrade ITA d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, sklicujem
4. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek dne 17. 8. 2000 ob
14. uri na sedežu družbe Intertrade ITA d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, v kletni dvorani poslovne stavbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se objavljeni dnevni red.
Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji skupščine prisostvuje notar Boris
Lepša iz Ljubljane. Za predsednika skupščine se imenuje Andraža Prelesnika, za preštevalca glasov se imenuje Višnjo Maslovarič
in Emila Maršiča.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 1999 z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave, na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se letno poročilo o poslovanju družbe za
poslovno leto 1999 z mnenjem revizorja in
nadzornega sveta.
3. Uporaba in razdelitev dobička.
Predlog sklepa uprave, na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se predlagana uporaba in razdelitev dobička:
1. čisti dobiček družbe za poslovno leto
1999, ki znaša 12,393.385,32 SIT, se ne
razporedi;
2. nerazporejeni znesek revalorizacije
dobička za poslovno leto 1993 v višini
47,592.486,06 SIT se razporedi:
– za izplačilo dividend delničarjem v višini 350 SIT bruto na delnico, kar skupaj
znaša 24,335.850 SIT;
–v
rezerve
družbe
znesek
22,256.636,06 SIT;
– za udeležbo članov nadzornega sveta
na dobičku družbe znesek 1,000.000 SIT.
Izplačilo dividend se izvrši do 31. 8.
2000. V poslovnem letu 2000 se znesek
namenjen izplačilu dividend ne revalorizira.
Zadnji dan upravičenosti do izplačila dividende, upoštevajoč stanje delniške knjige, je dva delovna dneva po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička.
4. Imenovanje revizorja družbe:
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2000 revizijsko družbo PLUS REVIZIJA d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe:
Predlog sklepa delničarja Mercata 1:
ugotavlja se, da je član nadzornega sveta
Dušan Kecman dne 28. 6. 2000 podal odstopno izjavo, na podlagi katere mu članstvo v nadzornem svetu družbe preneha z
dnem zasedanja skupščine delničarjev.
Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe se imenuje Tomaža Jeločnika z
mandatom od dne 18. 8. 2000 dalje do
dne, ko se izteče mandat ostalih članov nadzornega sveta.
Nasprotni predlog sklepa delničarja Atena 1, 2, 3: ugotavlja se, da je član nadzornega sveta Dušan Kecman dne 28. 6. 2000
podal odstopno izjavo, na podlagi katere
mu članstvo v nadzornem svetu družbe preneha z dnem zasedanja skupščine delničarjev.
Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe se imenuje Tadeja Počivavška z
mandatom od dne 18. 8. 2000 dalje do
dne, ko se izteče mandat ostalih članov nadzornega sveta.
6. Seznanitev skupščine s predstavniki
delavcev v nadzornem svetu:
Skupščina se seznanja, da se na predlog delavcev v nadzorni svet namesto Matije Jelenca in Franceta Panceta kot predstavnika delavcev imenuje Andreja Mehleta
in Janeza Paplerja od dne 18. 8. 2000 dalje do dne, ko se izteče mandat ostalim
članom nadzornega sveta.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Udeležba in glasovanje: gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na
voljo na vpogled na sedežu družbe Intertrade ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure, od dne obja-
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ve dnevnega reda do vključno dne zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, v korist katerih so na dan 16. 8. 2000
vknjižene delnice delniške družbe Intertrade ITA d.d. na računu vrednostnih papirjev
pri Klirinško depotni družbi, ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora vsebovati podatke,
kot jih določa določilo 9. člena Poslovnika
o delu skupščine.
Člani nadzornega sveta in uprave se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred začetkom zasedanja
skupščine. Udeleženci se morajo ob prihodu na skupščino prijaviti v dvorani tako, da
predložijo osebni dokument z namenom
identifikacije, na seznamu prisotnih delničarjev s podpisom potrdijo svojo prisotnost
in prevzamejo glasovnice za glasovanje.
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prijavi svoje udeležbe na
skupščini.
Če skupščina ob času njenega prvega
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Intertrade ITA d.d.,
uprava
Ob-32028
Začasna uprava sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Murka Lesce, d.d.,
ki bo 18. 8. 2000 ob 12. uri na upravi
družbe, v Lescah, Alpska 45, sejna dvorana, 2. nadstropje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 1999.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga sklep: sprejme
se revidirano letno poročilo družbe za leto
1999 z revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz preteklih let in izgube iz poslovnega leta 1999.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga sklep: sprejme
se predlog pokrivanja izgube iz preteklih let
ter predlog pokrivanja izgube iz leta 1999.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Nadzorni svet predlaga skupščini sklep:
za revizorja se imenuje revizijska hiša Podboršek, Revizijska družba k.d. Ljubljana,
Ul.Gradnikove brigade.
5. Obravnava in sprejem predloga pripojitve delniške družbe Murka Lesce, d.d k
družbi Emona blagovni center d.d. Ljubljana.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga sklep: sprejme

Št.

63-64 / 14. 7. 2000 / Stran 6035

se predlog pripojitve in potrdi pogodba o
pripojitvi delniške družbe Murka Lesce,
d.d., k družbi Emona blagovni center d.d.
Ljubljana, za zastopnika za prejem delnic pa
se imenuje KDD d.d., Trg republike 3, Ljubljana.
V primerih organiziranega zbiranja pooblastil, mora biti pooblastilo sestavljeno skladno z zakonom o prevzemih.
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini prijaviti pisno
upravi družbe najkasneje tri dni pred sejo.
O vseh točkah dnevnega reda, se glasuje
z glasovnicami, ki jih delničarji oziroma njihovi pooblaščenci prevzamejo ob prijavi udeležbe ob prihodu na skupščino, vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine. O sklepih pod
točko 5. se odloča s 3/4 večino pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo zasedanje skupščine eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na
ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
dnevnega reda skupščine podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak dan od 12. do 14. ure od dneva
objave sklica, do seje skupščine.
Murka Lesce, d.d.
začasna uprava
Ob-32029
Na podlagi 6.6. točke statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor direktor družbe v
funkciji uprave sklicuje
3. sejo skupščine družbe
Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov
d.d.,
ki bo v sredo, 16. avgusta 2000 s pričetkom ob 12. uri v sejni dvorani Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ul. 3, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalcev
glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednico skupščine se imenuje
Stanka Osterc,
– za preštevalca glasov se imenujeta Mateja Razlag in Bogdan Božac,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave družbe za leto 1999 z revidiranimi
računovodskimi izkazi in mnenjem revizijske družbe.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1999
z revidiranimi računovodskimi izkazi in mnenjem revizijske družbe v predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga o pokritju izgube družbe v letu 1999.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: izguba družbe v
letu 1999 ostane nepokrita in bo o pokrivanju skupščina odločala v naslednjih petih
letih.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijsko družbo za leto 2000 skupščina imenuje revizijsko družbo “Revizija, družba za
revizijo in svetovanje, d.o.o., Maribor”.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z
zakonskimi določbami, kar pomeni, da mora biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini najavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki. Pooblaščenci morajo hkrati s
prijavo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna
izkaznica, potni list...).
Popolno gradivo za skupščino družbe,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od
11. do 13. ure. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ob sklicu
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine (drugi sklic) z istim dnevnim redom isti dan ob 12.30 na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Marles, d.d.,
uprava - direktor
Slavko Cimerman, univ. dipl. ek.
Ob-32030
Na podlagi 7.2. člena statuta družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d., sklicuje
uprava
IV. sejo skupščine
družbe Labod konfekcija Novo mesto
d.d,
ki bo petek, dne 25. 8. 2000, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Borut Škerlj ter za preštevalki glasov Marjana
Bukovec in Milena Košiček.
Imenuje se predlagana notarka Marta
Malič iz Novega mesta.
2. Sprejem poročila uprave o poslovanju
v letu 1999 z revizorskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1999, po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter mnenju pooblaščenega revizorja v besedilu, ki je priloga k temu sklepu.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: za leto 1999 ugotovljeni
dobiček v višini 85,693.198 SIT ostane nerazporejen.
4. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se določi sejnina za člane nadzornega sveta v višini 300 DEM ter
za predsednika nadzornega sveta v višini
400 DEM neto, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijska hiša Dinamic, d.o.o., Brusnice.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovnik od 10. do 12. ure v tajništvu družbe od dneva sklica in objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine priporočeno po pošti ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so
na dan 16. 8. 2000 vpisani v Centralnem
registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki in ki pisno prijavijo
osebo ali s priporočeno pošiljko dostavijo
prijavo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovnice.
Skupščina je sklicana za 25. 8. 2000
ob 12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi na isti dan ob 13. uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.,
predsednik uprave
mag. Andrej Kirm
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Št. 76
Ob-32110
Na podlagi 7.5. in 7.6. točke statuta
delniške družbe Trgovska družba Žana,
d.d., Žalec in v skladu z določbami zakona
o gospodarskih družbah sklicujem
II. skupščino
delniške družbe Trgovska družba Žana,
d.d., Žalec
ki bo v četrtek, 17. avgusta 2000 ob
13. uri v prostorih uprave družbe Trgovska
družba Žana, d.d., Žalec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in Vesno Krumpak ter Jelko Marovt kot
preštevalki glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina družbe sprejme poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravanva in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe Trgovska družba Žana, d.d., Žalec za leto
1999, katerega sestavni del so revidirani
računovodski izkazi družbe.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi nerazporejenega dobička iz preteklih
let in dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa 4.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlog sklepa, da se nerazporejen dobiček iz poslovnih let 1995, 1996
in 1998, katerega skupni revaloriziran znesek na dan 31. 12. 1999 znaša
21,511.574,34 SIT, razporedi:
– v bruto znesku 19,360.543,80 SIT za
izplačilo dividend, kar znaša 108,55 SIT
bruto na delnico,
– v bruto znesku 2,151.030,54 SIT za
izplačilo udeležbe na dobičku članom uprave in nadzornega sveta.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe, dva dni
po izvedbi skupščine, na kateri je sprejet
sklep o delitvi dobička, in sicer v 60 dneh
od dneva sprejema sklepa o delitvi dobička
na skupščini.
Predlog sklepa 4.2.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlog sklepa, da dobiček za
poslovno leto 1999, ki na dan 31. 12. 1999
znaša 23,189.007,68 SIT, ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje revizijska hiša Podboršek, Revizijska družba k.d. iz Ljubljane,
Ulica Gradnikove brigade.
6. Obravnava in sprejem predloga pripojitve delniške družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d., k družbi Trgovska družba
Žana, d.d., Žalec.

Predlog sklepa, št. 6.1.: sprejme se sklep o pripojitvi družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d., k družbi Trgovska družba
Žana, d.d., Žalec s poročilom uprave in revizijskim poročilom o pripojitvi, ki ga je izdelal pooblaščen revizor revizijska družba Podboršek, k.d., Ljubljana. Z vpisom pripojitve
v sodni register delniška družba SM Savinjska trgovska družba, d.d., Žalec preneha.
Pripojitev je veljavna z dnem vpisa registracije pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe. Sklep stopi v veljavo, ko sprejme sklep o pripojitvi tudi skupščina delniške družbe SM Savinjska trgovska družba,
d.d.
Predlog sklepa št. 6.2.: potrdi se pogodba o pripojitvi med družbo SM Savinjska
trgovska družba, d.d., in Trgovsko družbo
Žana, d.d., Žalec z vsebino iz predloga uprave. Sklep stopi v veljavo, ko potrdita pogodbo o pripojitvi skupščini obeh družb v predlaganem besedilu iz prvega odstavka tega
sklepa, in sicer z dnem, ko je podpisan
notarski zapis.
Predlog sklepa št. 6.3.: sprejme se sklep, da se za zastopnika po 521. členu
ZGD za prejem delnic imenuje Centralna
klirinško depotna družba, d.d., Trg republike 3, Ljubljana.
7. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pogojnem povečanju kapitala družbe.
Predlog sklepa št. 7.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
v skladu s sprejetimi sklepi pod 6. točko drugega zasedanja skupščine delniške družbe
Trgovska družba Žana, d.d., Žalec se zaradi
uresničitve pravice imetnikov delnic družbe
SM Savinjska trgovska družba, d.d. (prevzete
družbe) v postopku pripojitve prevzete družbe
k prevzemni družbi izvede pogojno povečanje
osnovnega kapitala družbe Trgovska družba
Žana, d.d., Žalec.
Osnovni kapital družbe Trgovska družba
Žana, d.d., Žalec, ki znaša po stanju na dan
sprejema tega sklepa 178,365.000 SIT se
lahko, na podlagi tega sklepa poveča največ v skupnem nominalnem znesku za
264,240.000 SIT.
Za nominalni znesek pogojno pvečanega osnovnega kapitala družbe se lahko izda
največ 264.240 navadnih imenskih, prosto
prenosljivih delnic prevzemne družbe z nominalno vrednostjo 1 delnice 1.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala družbe Trgovska družba Žana, d.d., Žalec, prične veljati z dnem vpisa sklepa o pogojnem povečanju v sodni register.
Predlog sklepa št. 7.2.: delnice prevzemne družbe, izdane v skladu s sklepom
št. 7.1., bodo upravičenci vplačevali s stvarnimi vložki - navadnimi, prosto prenosljivimi
imenskimi delnicami družbe SM Savinjska
trgovska družba, d.d.
Vplačilo delnic se izvrši ob upoštevanju
menjalnega razmerja, ki je dogovorjeno na
podlagi ocenjenih tržnih vrednosti lastniškega kapitala družbe Trgovska družba Žana,
d.d., Žalec in družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d., in sicer se v postopku
pogojnega povečanja kapitala izda za
0,1556 delnic družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d., 1 delnica družbe Trgovska družba Žana, d.d., Žalec.
Upravičenci do vpisa ter pridobitve delnic, izdanih v postopku pogojnega poveča-
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nja osnovnega kapitala po tem skleu, so vsi
delničarji družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d., ki bodo na presečni dan, ko se
izvede zamenjava delnic, imetniki vsaj 1 navadne delnice družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d. Imetništvo se za status
upravičenca delnic družbe, ki se prevzema,
ugotavlja po stanju na evidenčnih računih
pri KDD Ljubljana na presečni dan.
Predlog sklepa št. 7.3.: za prilagoditev
določb statuta družbe po izvedenem pogojnem povečanju osnovnega kapitala družbe
v skladu s sklepom št. 7.1 in 7.2, pooblašča skupščina, nadzorni svet družbe Trgovska družba Žana, d.d., Žalec.
8. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina družbe sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so določene v sklepih št. 8.1 do 8.11.
9. Predlog za imenovanje nadzornega
sveta prevzemne družbe po pripojitvi.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev po izvršeni pripojitvi družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d.,
imenujejo: mag. Janez Pušavec, Ana Puhulje-Senečič, Zdenka Repič in Božidar Fabjan.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta predstavnikoma delavcev, ki ju
je v nadzorni svet imenoval svet delavcev.
Mandat članov nadzornega sveta po tem
sklepu nastopi z dnem registracije pripojitve
po sedežu prevzemne družbe. S tem dnem
tudi preneha mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta družbe Trgovska družba
Žana, d.d., Žalec.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave družbe Trgovska družba Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
Žalec.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. O sklepih pod 6.1, 6.2, 7. in 8. točko
se odloča s 3/4 pri odločanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine
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30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. Na ponovno skicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in s predlaganimi spremembami statuta družbe ja na vpogled delničarjem v inforamtivni
pisarni - tajništvu družbe Trgovska družba
Žana, d.d., Žalec, vsak delovnik od 10. do
12. ure vsak delovni dan od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Trgovska družba Žana, d.d., Žalec
uprava - direktor
Dolfe Naraks, ek.
Ob-32151
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Tekol, d.d., Maribor, sklicuje uprava družbe
3. redno skupščino,
ki bo dne 16. 8. 2000 ob 10. uri v prostorih sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bezjak Diana. Za preštevalki
glasov se izvolita Antonič Vlasta in Žavcer
Danica.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1999 v predloženem besedilu.
3. Obravnavanje in odločanje o delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček za leto 1995, 1996 in 1997 v revaloriziranem znesku 24,861.609,40 SIT razporedi za dividende - na 1 delnico 1,500
SIT bruto; prav tako se revalorizacijski popravek do izplačila dividend razporedi za
izplačilo dividend ter v rezerve.
Dobiček za leto 1998 in 1999 v revalorizacijskem znesku 25,067.548,87 SIT na
dan 31. 12. 1999 se razporedi kot nerazporejen dobiček.
Dividenda pripada lastnikom delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine dne 16. 8. 2000.
Izplačilo dividend se izvrši do 31. 1.
2001.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijska hiša Loris, revizija in storitve, d.o.o., Dravograd.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan zasedanja skupščine, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo za zastopanje. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki morajo
svojo udeležbo na skupščini prijaviti tako,

da prijava prispe na sedež družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Pravilno in pravočasno prijavljeni udeleženci se ob prihodu
na zasedanje skupščine prijavijo na sedežu
družbe 1 uro pre pričetkom zasedanja. Ob
prijavi se izkažejo z osebnim dokumentom
in pisnim pooblastilom. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan
od dneva objave sklica skupščine do vključno zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi: delničarji lahko po
objavi sklica skupščine podajo utemeljen
nasprotni predlog. Predlog v pisni obliki predložijo upravi družbe v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Sklepčnost: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri v istih prostorih in
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Tekol, d.d., Maribor
uprava družbe
Št. 16/2000
Ob-32233
Na podlagi določil statuta družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota
d.d. in določil zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe
3. skupščino
delniške družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d.,
ki bo v petek, 11. 8. 2000 ob 10. uri v
na sedežu družbe (sejna soba) v Murski
Soboti, Arh. Novaka 17.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje vabljeni notar Jože Ratnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo o poslovanju v letu 1999 po predlogu
uprave, na podlagi revizijskega poročila po
opravljeni reviziji s strani pooblaščene revizijske družbe “Revidicom d.o.o.” ter na
osnovi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za obdobje 1999.
Predlog sklepa: Izguba družbe na dan
31. 12. 1999 znaša 66,047.716,41 SIT.
Izkazana izguba v navedenem znesku se
pokrije v breme revalorizacijskega popravka kapitala.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: kot revizorja za leto
2000 se imenuje revizorska družba Revidicom d.o.o. iz Maribora.
5. Sprememba, oziroma dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
spremembe, oziroma dopolnitve statuta družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
Sobota d.d.
6. Seznanitev skupščine z imenovanjem
predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predstavnik delavcev družbe kot član nadzornega sveta družbe.
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7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe v
Murski Soboti, Arh. Novaka 17.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Opozorilo!
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
GLG Murska Sobota d.d.
uprava - direktor

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3073-9/99-44

Ob-32005

1. Zahteva družbe AS-MERX, d.o.o., za
ugotovitev, da Gasilska oprema, d.o.o., po
določbah 10. člena ZPOmK zlorablja prevladujoč položaj na trgu storitev vzdrževanja
ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, se zavrne.
2. Zahteva Gasilske opreme, d.o.o., za
podelitev negativnega izvida po določbah
prvega odstavka 5. člena in šestega odstavka 10. člena ZPOmK se zavrne.
3. Člen 7.1. tipskih Pogodb o vzdrževanju gasilnikov št. 0901 (firme Pastor) in
0902 (firme Gloria-Werke) nasprotuje določbam prvega odstavka 5. člena ZPOmK
in je kot takšen ničen.
Urad RS za varstvo konkurence
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Št. 3072-2/00-3
Ob-32055
Urad RS za varstvo konkurence (urad) je
dne 3. 7. 2000, na podlagi prvega odstavka 23. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkuernce (Ur. l. RS, št. 56/99; v
nadaljevanju: ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka proti družbam Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom), SiOL, d.o.o., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljevanju: SiOL) in
Astra Telekom, d.o.o., Moste 26A, Žirovnica (v nadaljevanju: Astra), zaradi potencialne kršitve prvega odstavka 5. člena ZPOmK oziroma 3. in 9. člena zakona o varstvu
konkurence (Ur. l. RS, št. 18/93; v nadaljevanju: ZVK). Na podlagi istega dejanskega
stanja je urad uvedel tudi postopek presoje
morebitne zlorabe prevladujočega položaja
na trgu internet storitev v Republiki Sloveniji
proti družbama SiOL in Telekom.
Urad je pri svojem delu izvedel za okoliščine, ki izvirajo iz poslovnega razmerja
med Telekomom oziroma SiOLom na eni
ter družbo Astra na drugi strani in iz katerih
izhaja verjetnost kršitev določb ZPOmK oziroma prej veljavnega ZVK, zaradi česar je
po uradni dolžnosti uvedel postopek.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-19/00-4
Ob-32089
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 3. 7. 2000 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija podjetij Era, d.d., Velenje,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Korotan,
d.d., Čečovje 6, 2390 Ravne na Koroškem in Jamnica, d.d., Prevalje, Trg 40,
2391 Prevalje, skladna s pravili konkurence in da ji urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo opravila s spojitvijo
družb Korotan, d.d., in Jamnica, d.d., v
družbo Era Koroška, d.d., Era d.d. pa bo
postala pomemben lastnik novoustanovljene družbe preko lastništva v Korotanu d.d.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevanega
trga trgovine na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki ter trgovine na veliko z živilskimi in neživilskimi izdelki, 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

Razne objave
Št. 23/2000
Ob-31822
Na podlagi 105. člena statuta IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje vpisane v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
EŠ

PI

A-0916 Ivanka Kraljič, univ. dipl. inž. arh.
A-0917 Mojca Ačkun-Andrič, univ. dipl.
inž. arh.
A-0918 Žiga Škerlavaj, univ. dipl. inž. arh.
A-0919 Igor Premzl, univ. dipl. inž. arh.
A-0920 Franc Princes, univ. dipl. inž. arh.
A-0921 Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.
A-0923 Milan Polak, univ. dipl. inž. arh.
A-0924 Nataša Kolenc, univ. dipl. inž.
arh.
AK-0922 Helena Lap, univ. dipl. inž. kraj.
arh.
G-1901 Tatjana Peteršič, univ. dipl. inž.
grad.
G-1902 Dušan Novak, inž. grad.
G-1903 Vanja Supić, univ. dipl. inž. grad.
G-1904 Miran Jakhel, inž. grad.
G-1905 Janja Divjak, univ. dipl. inž. grad.
G-1906 Rafael Gaberšek, inž. grad.
G-1907 Bojan Kos, inž. grad.
G-1908 Igor Avsec, inž. grad.
G-1909 Marjan Simčič, inž. grad.
G-1910 Ognjen Rupnik, inž. grad.
G-1911 Viljan Klemenčič, inž. grad.
S-1016 Jože Tanko, univ. dipl. inž. str.
S-1017 Bojan Stupica, univ. dipl. inž. str.
S-1018 Gregor Jan, univ. dipl. inž. str.
S-1019 Barbara Malenšek, univ. dipl. inž.
str.
S-1020 Mihael Umek, inž. str.
S-1021 Dragiša Maksič, dipl. inž. str.
E-1175 Damjan Knific, univ. dipl. inž. el.
E-1176 Marjan Hočevar, univ. dipl. inž.
el.
E-1177 Pavel Šterk, univ. dipl. inž. el.
T-0563 mag. Bojan Pahor, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
TD-0559 Stanko Silan, univ. dipl. inž. gozd.
TD-0560 Tadej Jeršič, univ. dipl. inž. gozd.
TD-0561 Jože Papež, univ. dipl. inž. gozd.
TD-0562 Janez Navodnik, univ. dipl. inž.
kem.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih
inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev,
ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
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Št. 23/2000
Ob-31824
Na podlagi 99. in 103. člena statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije
seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz
članstva zbornice in imenika pooblaščenih
inženirjev. Njihove zahteve je obravnaval
upravni odbor na 43. redni seji z dne 20. 6.
2000 in sprejel sklep, da se iz članstva
zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev
izbriše naslednje inženirje:
EŠ

PI

E-0590
S-0304
E-0389
G-1192
G-0019

Andrej Maležič, univ. dipl. inž. el.
Janez Perger, inž. str.
Roman Dermelj, univ. dipl. inž. el.
Perc Franc, univ. dipl. inž. grad.
Aleš Arhar, univ. dipl. inž. grad.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 23/2000
Ob-31825
Na podlagi statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje vpisane v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS z
mirovanjem statusa
EŠ
PI
E-1184 Marjan Kern, univ. dipl. inž. el.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
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Ob-31883
Občina Krško, Cesta krških žrtev št. 14,
8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško z dne 22. 6. 2000 objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet javnega razpisa so 3 lokali v
sklopu večnamenske športne dvorane pri
novozgrajenem šolskem centru:
A) lokal št. 1 v velikosti 55,85 m2,
B) lokal št. 2 v velikosti 59,10 m2,
C) lokal št. 3 v velikosti 59,10 m2.
Lokali so locirani ob vzhodni in severni
strani športne dvorane, na parc. št. 980/25
k.o. Leskovec in so last Občine Krško.
Gradnja lokalov v sklopu večnamenske
športne dvorane pri novozgrajenem Šolskem centru Krško obravnava ZN Sp. Grič.
Dostop do lokalov je preko dostopne ceste,
ki je povezana z magistralno cesto Zidani
most–Drnovo.
Vsak lokal ima poleg prodajnega dela
tudi pomožne prostore (garderoba in sanitarije za zaposlene). Lokali so v pritlični etaži – dostop je s kote terena.
Vsi lokali so zgrajeni do faze, da je v njih
možen razvod instalacij – elektrika, voda,
plin, so zastekljeni in obdelana je fasada.
Zunanja ureditev z dostopom in parkirnimi
prostori je urejena. Svetla višina lokalov je
3 m.
Lokali ne omogočajo strežbe s hrano in
pijačo.
Lokali so namenjeni trgovski dejavnosti
športne opreme, šolskih potrebščin, fotokopirnice in podobno, izključena pa je prodaja alkoholnih pijač in cigaret.
Prodajalec ima pravico presoje namena
lokala glede na lokacijo v izobraževalnem
centru in odločitve o prodaji za predlagan
namen.
2. Izklicna cena:
A) Izklicna cena za lokal št. 1 je
10,682.430 SIT;
B) Izklicna cena za lokal št. 2 je
11,304.057 SIT,
C) Izklicna cena za lokal št. 3 je
11,304.057 SIT.
3. Plačilni pogoji
S kupci, najboljšimi ponudniki, bodo
sklenjene kupoprodajne pogodbe, pri čemer rok plačila ne more biti daljši od 15 dni
od dneva uveljavitve kupoprodajnih pogodb.
4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,
– ponudbe morajo biti dostavljene na sedež prodajalca, na naslov Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako “Ponudba za nakup nepremičnine – ne
odpiraj”, v 15 dneh od objave v Uradnem
listu RS,
– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov, identifikacijski dokument), ponujeno ceno in plačilne pogoje,
– ponudniki morajo k ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih v originalu ali
overjeno fotokopijo,

– ponudbi je potrebno predložiti odločbo za opravljanje dejavnosti v originalu ali
overjeno fotokopijo,
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino v višini 10% od izhodiščne prodajne cene na žiro račun Občine
Krško, št. 51600-630-8013042, sklic na
številko 100 pri APP RS, Podružnica Krško,
– vsi ponudniki bodo v roku 15 dni po
zaključku tega razpisa, pisno obveščeni o
izboru najugodnejših ponudnikov,
– izbrani ponudniki so dolžni v roku 15
dni od prejema obvestila, da so izpolnjeni
vsi pogoji za sklenitev kupoprodajne pogodbe le-to s prodajalcem skleniti,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplačana varšina pa ostane prodajalcu,
– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo, stroške cenitve in drugo)
nosi kupec,
– ogled nepremičnin je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel.
0608/22-771, int. 279, kjer so na voljo
tudi ostale informacije o prodaji,
– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine,
– Občina Krško na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji z nobenim od ponudnikov.
Občina Krško
Ob-32066
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana preklicuje za Agencijo Lori-Knez
Lidija, s.p., Titova 36, 2310 Slovenska Bistrica 167 polic, in sicer:
– zelene karte: 82930, 82938, 82942,
82944, 82985, 82994, 82999, 83001,
83007, 83013, 83014, 86252, 86257,
86264, 86288, 86292, 91376, 91377,
91390, 91391, 91395, 91406, 91417,
91419, 91455, 91456, 91462, 91511,
91536, 91545, 91546, 129243, 129251,
129254, 129271, 129274, 129280,
129308, 129311, 129327, 129339,
152244, 152252, 152257, 152258,
152265, 152268, 152270, 152272,
152283, 152287, 152297, 152299,
152320, 152322, 152326, 160990,
176001, 176004, 176027, 176030,
176031, 176083, 176084, 176098,
176108, 176125, 176133, 176176,
218289, 218318, 218320, 220273,
221408, 221414, 221433, 221434,
222466, 222470, 222471, 223983,
225493, 244748, 247789, 247804,
247805, 247806, 247807, 247808,
264541, 264559, 1047203, 1047216,
1047222, 1047276, 1047296, 1047317,
1050534, 1050543, 1050588.
– avto kasko (ZAK 2): 2918, 3441.
– AO (ZAO 2/99): 157132, 157139,
157185, 157260, 175863, 180346,
208855, 241856, 253279, 274650,
294302, 294303.
– nezgoda (ZAN 5/93): 295, 1820.
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– pobotnice (ZAV 5/93): 1297, 1298,
1299, 1300, 6726.
– vinkulacije (ZAV 32/93): 837, 838,
839, 840, 842, 846, 847, 2382, 2397,
2760, 4337, 4347.
– premoženja (ZAC 4/93): 20279,
20301, 20308, 20309, 20358, 20359,
20360, 20361, 20362, 20363, 20364,
20394, 22334, 22369, 22398, 23271,
23284, 23294, 32623, 36759, 45464,
45465, 45466, 1003490.
– stanovanjske (ZAC 5/95): 20918,
1004155, 1004190, 1004191, 1004192.
– fakture: 9810090543, 9810090548,
9810090655,
9910090220,
9910090223.
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Simonovič Slobodan, Cotičeva 3, Limbuš,
obrtno
dovoljenje,
št.
049105/4398/00-76/1995. gnv-30075
Vodnik Janez, Podutiška cesta 138, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033608/2268/00-37/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnl-29985
Živko Anton, Selnica ob Muri 131, Ceršak, priglasitveni list, opravilna št. 0640245/94, izdan dne 9. 12. 1994.
gny-30201
Živko Anton, Selnica ob Muri 131, Ceršak,
obrtno
dovoljenje,
št.
043683/0452/01-75/1995, izdano dne
23. 2. 1996. gnb-30199

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Berc Marija, Želeška 15, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-642-94.
gnl-29860
Bobek Boris s. p., Brilejeva 15, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-202-95,
matična št. 5562919, izdan dne 15. 5.
1995. gnj-29912
Brkovič Renata Antonija, Seča 194/b,
Portorož - Portorose, priglasitveni list, opravilna št. 40-1430-96, izdan dne 10. 9. 1996.
gnq-30030
Fikfak Marjan, Cankarjeva 10, Radovljica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in reprezentativno
obrtno
dovolenje,
št.
014574/1525/00-54/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnm-30038
Gostinčar Janez, Pšata 30, Dol pri Ljubljani, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
001293/0177/01-16/1995, izdana dne
19. 11. 1996. gnz-29846
Jukić Dušan, Tomažičeva 38, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-1438/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnd-29818
Klemenčič Darko, Pekre, K žagi 12, Limbuš, priglasitveni list, opravilna št. 064639/94, izdan dne 1. 4. 1996. gnw-30078
Kohek Anton, Vodnikova cesta 64, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
056354/4606/01-37/1996, izdana dne
22. 2. 1996. gne-30067
Kolmančič Otman, Goriška 17/a, Maribor,
obrtno
dovoljenje,
št.
046522/0092/00-74/1955, izdano dne 6.
3. 1995. gnr-30079
Peršič Jožef, Balkovci 6, Vinica, priglasitveni list, opravilna št. 05-0140/94, izdan
dne 1. 4. 1994. gnd-30093
Pozlar Janez, Mlinska 13, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-1333/95, izdan
dne 10. 1. 1995. gnt-30077
Primožič Bojana, Podlubnik 156, Škofja
Loka, priglasitveni list, opravilna št. 530089/94, izdan dne 1. 3. 1994.
gnh-29914

Aljančič Albin, Sp. Pirniče 24/g, Medvode, potni list, št. BA 524603, izdala UE Ljubljana. gns-30103
Antolovič Nada, Ul. oktobrske revolucije
18/c, Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 546, izdala UE Izola. gnq-30005
Arčon Irena Marija, Cankarjeva 2, Nova
Gorica, potni list, št. BA 330373, izdala UE
Nova Gorica. gnw-30249
Avdić Salim, Kolonija 1. maja 14, Trbovlje, potni list, št. BA 968096, izdala UE Hrastnik. gnp-29731
Ažman Klemen, Tržaška ulica 1, Lesce,
potni list, št. AA 90526, izdala UE Radovljica. gns-29803
Bajc Marija, Ulica bratov Hvalič 20, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
7611, izdala UE Nova Gorica. gnv-30125
Benko Davorin, Ravne pri Zdolah 40, Krško, potni list, št. BA 724893. gnt-29827
Benko Klemen, Pintarjeva cesta 49, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 818990,
izdala UE Zagorje. gnl-30110
Bernot Mojca, Jesenkova 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 136048, izdala UE Ljubljana. gnl-30185
Bernot Sara, Jesenkova 4, Ljubljana, potni list, št. BA 638366, izdala UE Ljubljana.
gnk-30186
Bevc Anamarija, Šišenska cesta 33, Ljubljana, potni list, št. BA 616845, izdala UE
Ljubljana. gnk-30111
Bitenc Dušan, Brilejeva ul. 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 833991, izdala UE Ljubljana. gnk-30011
Borovnik Primož, Parecag 126, Sečovlje
- Sicciole, maloobmejno prepustnico, št. AI
124599, izdala UE Piran. gnr-29804
Božič Claudija Albina, Seidlova 64, Novo
mesto, potni list, št. BA 624643, izdala UE
Novo mesto. gng-30265
Bručan Andrej, Tržaška cesta 220, Ljubljana, potni list, št. AA 81006, izdala UE Ljubljana. gnp-30206
Bručan Marija, Tržaška cesta 220, Ljubljana, potni list, št. AA 253185, izdala UE
Ljubljana. gnr-30204
Bukovac Darjan, Ulica Tuga Vidmarja 4,
Kranj, potni list, št. BA 408953, izdala UE
Kranj. gnx-30148
Bukovec Avgust, Poljanska 26/b, Ljubljana, potni list, št. BA 315514, izdala UE Ljubljana. gnp-30281

Bunič Jela, Bernikova 5, Medvode, potni
list, št. AA 931415, izdala UE Ljubljana.
gnb-29820
Caharijas Jožefa, Žiberci 58, Apače, potni list, št. AA 734561, izdala UE Gornja Radgona. gnb-29895
Cvetko Gregor, Mihovci pri Veliki Nedelji
103/a, Velika Nedelja, potni list, št. AA
324404, izdala UE Ormož. gnm-30034
Černilec Ivan, Podlubnik 162, Škofja Loka, potni list, št. AA 230521, izdala UE Škofja Loka. gnv-29800
Čufar Irena, Alojza Rabiča 51, Mojstrana,
potni list, št. AA 266191, izdala UE Jesenice. gnz-30221
Čurman Irena, Veščica 59/b, Murska Sobota, potni list, št. AA 636322, izdala UE
Murska Sobota. gnn-30133
Čurman Štefan, Veščisa 59/b, Murska
Sobota, potni list, št. AA 194763, izdala UE
Murska Sobota. gno-30132
Damjanović Sudir, Gradnikoca ulica 7,
Kranj, potni list, št. BA 788166, izdala UE
Kranj. gni-29838
Dolgan Marija, Manžan 77, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 224562, izdala
UE Koper. gnx-30098
Dragičević Sandi, Stična 76, Ivančna Gorica, potni list, št. BA 212620, izdala UE
Grosuplje. gnw-29799
Držek Sebastjan, Pucova 4, Celje, potni
list, št. BA 855275, izdala UE Celje.
gnc-30019
Fakin Marijan, Hruševica 27, Štanjel, maloobmejno prepustnico, št. AI 121683, izdala UE Sežana. gni-29788
Ficko Štefan, Murski Petroci, Tišina, potni list, št. AA 106127, izdala UE Murska
Sobota. gne-30017
Fojkar Liljana, Ul. Gorenjskega odreda 8,
Kranj, potni list, št. AA 115119, izdala UE
Kranj. gnp-30256
Fujs Vesna, Polanškova 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 238444, izdala UE Ljubljana. gnv-30200
Gligorijević Dragan, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, potni list, št. BA 814444, izdala
UE ljubljana. gnp-30156
Golob Daniel, Bevkova ulica 4, Ajdovščina, potni list, št. BA 840754, izdala UE Ajdovščina. gnr-30154
Golob Urška, Jakobovo naselje 53, Murska Sobota, potni list, št. BA 855193, izdala
UE Murska Sobota. gng-30119
Golub Darko, Ljubljanska 90, Domžale,
potni list, št. AA 408676, izdala UE Celje.
gnh-29939
Gorenc Anton, Vinica pri Šmarjeti 25,
Šmarješke Toplice, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 54/2000. gnl-30035
Gorjanc Robert, Predoslje 152, Kranj,
potni list, št. BA 025714, izdala UE Kranj.
gnh-29889
Grabler Franc, Dramlje 37, Dramlje, potni list, št. BA 725371, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnb-30195
Grabljevec Dušan, Polanškova 38, Ljubljana, potni list, št. BA 565912, izdala UE
Ljubljana. gng-30090
Grobelnik Petra, Šaleška cesta 2/C, Velenje, potni list, št. BA 614749, izdala UE
Velenje. gnn-30233
Habinger Tanja, Ptujska cesta 41, Rače,
potni list, št. BA 283498, izdala UE Maribor.
gnh-29789
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Handanagić Azra, Legatova ulica 12/a,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 39/2000. gnp-29981
Hot Amela, Valjavčeva ulica 8, Kranj, potni list, št. BA 801516, izdala UE Kranj.
gnu-29826
Humar Gregor, Zbašnikova 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 545460, izdala UE Ljubljana. gnw-29924
Ivič Franc, Celjska c. 36, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. BA 607088, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnt-29877
Jagodić Ružica, Ljubljanska cesta 4/d,
Grosuplje, potni list, št. BA 784020, izdala
UE Grosuplje. gni-29913
Jakupović Anel, Chengdujska 8, Ljubljana, potni list, št. BA 522331, izdala UE Ljubljana. gnh-30039
Jelenc Jasmina, Bevkova 5, Litija, potni
list, št. BA 969081, izdala UE Litija.
gng-29815
Jemec Helena, Pavšičeva ulica 32, Logatec, potni list, št. BA 830978, izdala UE
Logatec. gnb-30270
Jurasović Milena, Ljubljanska ulica 30,
Izola - Isola, potni list, št. BA 577526, izdala
UE Izola. gnp-29856
Kabaj David, Mejna ul. 57, Maribor, potni
list, št. BA 699706, izdala UE Maribor.
gng-29965
Kadak Irena ( za hči Novak Barbaro), Loka 83, Tržič, potni list, št. BA 529883, izdala
UE Tržič. gnz-30271
Kalan Luka, Brilejeva 1, Ljubljana, potni
list, št. AA 13065, izdala UE Ljubljana.
gnz-30246
Kastelic Andrej, Kal 93, Pivka, potni list,
št. BA 778190, izdala UE Postojna.
gnm-29809
Kavčič Miran, Godešič 17, Škofja Loka,
potni list, št. AA 894160, izdala UE Škofja
Loka. gnu-29951
Kelenc Miran, Ljubljanska cesta 4, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 23794, izdala UE Koper. gnm-29909
Kelmendi Redžep, Svetosavska 14, Ljubljana, potni list, št. AA 769042, izdala UE
Ljubljana. gnu-30251
Kelmendi Sahadete, Svetosavska 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 520901, izdala
UE Ljubljana. gnh-29989
Kelmendi Uran, Svetosavska 14, Ljubljana, potni list, št. BA 834321, izdala UE Ljubljana. gng-29990
Kern Tomaž, Srednja vas pri Šenčurju
11, Šenčur, potni list, št. AA 925 438, izdala
UE Kranj. gnd-30218
Kladnik Denis, Gornji log 25, Kamnik,
potni list, št. BA 937642, izdala UE Kamnik.
gno-30157
Kladnik Jana, Gornji log 25, Kamnik, potni list, št. AA 814254, izdala UE Kamnik.
gnn-30158
Kobal Matejka, Grahovo ob Bači 6, Grahovo ob Bači, potni list, št. AA 522801, izdala UE Tolmin. gno-29907
Kogoj Igor, Idrija pri Bači 60, Most na
Soči, potni list, št. AA 467424, izdala UE
Tolmin. gnb-29995
Kokanović Petar, Delavska ulica 16, Celje, potni list, št. AA 564918, izdala UE Celje. gnw-29999
Kolonič Romana Ana, Obirska 1/b, Ljubljana, potni list, št. AA 644093, izdala UE
Ljubljana. gnz-30046
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Komel Alan, Grčna 24, Nova Gorica, potni list, št. BA 777161, izdala UE Nova Gorica. gnv-30225
Korenč Tadeja, Loka 5/a, Logatec, potni
list, št. BA 792158, izdala UE Logatec.
gnw-29749
Korošec Damijan, Bakovniška 13, Kamnik, potni list, št. AA 760825, izdala UE Kamnik. gnc-30269
Korošec Matjaž, Preserje pri Radomljah,
Vaška pot 28/a, Radomlje, potni list, št. BA
319025, izdala UE Domžale. gnf-30066
Kovačič Vladimir, Pečarovci 2, Mačkovci, potni list, št. AA 129915, izdala UE Murska Sobota. gnf-30016
Kračun Darko, Brezovica 8, Celje, potni
list, št. AA 566253, izdala UE Celje.
gnf-30216
Krnjajič Boris, Tbilisijska 156, Ljubljana,
potni list, št. AA 303614, izdala UE Ljubljana. gni-30217
Kuhar Etbin, Polzela 83/a, Polzela, potni
list, št. BA 462907, izdala UE Žalec.
gnf-30141
Kumer Ana, Pucova ulica 4, Celje, potni
list, št. BA 514487, izdala UE Celje.
gni-29813
Lazar Klavdija, Cesta Františka Foita 6,
Velenje, potni list, št. BA 472743, izdala UE
Velenje. gni-30238
Leban Thomas, Hammerbacher str. 22,
D-91074 Herzogenaurach, potni list, št. AA
773053. gnl-30285
Malec Peter, Zalog 7, Postojna, potni list,
št. BA 604842, izdala UE Postojna.
gnq-30130
Malečkar Valentina, Prem 65, Prem, potni list, št. BA 739209, izdala UE Ilirska Bistrica. gnq-30080
Mandić Milanka, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 769122, izdala UE Ljubljana. gnv-30100
Marinč Sergej, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 771908, izdala
UE Ljubljana. gnh-29739
Mlalečkar Denis, Prem 65, Prem, potni
list, št. AA 127944, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnp-30081
Momčinović Vedran, Na jami 12, Ljubljana, potni list, št. BA 884701, izdala UE Ljubljana. gny-30197
Noč Jožef, Koroška Bela, Stranska pot
9, Jesenice, potni list, št. BA 421339, izdala
UE Jesenice. gnw-30024
Nučič Danica, Vinica pri Šmarjeti 25,
Šmarješke Toplice, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 54/2000. gnk-30036
Oček Mateja, Ob nadvozu 25, Orehova
vas, potni list, št. BA 572360, izdala UE
Maribor. gnw-30224
Osvald Vukman Helena, Hrenova 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 238292, izdala
UE Ljubljana. gnj-30112
Papež Marija Ana, Pod jezom 2, Ljubljana, potni list, št. AA 321067, izdala UE Ljubljana. gnl-30085
Pečjak Alenka, Kompolje 82, Grosuplje,
potni list, št. AA 790627, izdala UE Grosuplje. gns-30228
Petrič Kristina, Prečna 4/b, Novo mesto,
potni list, št. AA 090906, izdala UE Novo
mesto. gnc-30219
Petrovčič Anja, Maroltova ulica 7, Ljubljana, potni list, št. BA 627262, izdala UE Ljubljana. gnd-29793

Pevulja Radenko, Cesta zmage 16, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 560419,
izdala UE Zagorje. gnp-29831
Pilko Tatjana, Strossmayerjeva 12, Ljubljana, potni list, št. BA 523232, izdala UE
Ljubljana. gnv-30275
Plazar Iztok, Žorgova ulica 79, Ljubljana,
potni list, št. BA 62680, izdala UE Ljubljana.
gnj-29937
Plohl Igor, Prušnikova 18, Maribor, potni list, št. AA 434124, izdala UE Maribor.
gni-30138
Popovič Goran, Ul. Frankolovskih žrtev
5/a, Celje, potni list, št. BA 211708, izdala
UE Celje. gns-29878
Porčnik Katja, Gornji Dolič 89, Mislinja,
potni list, št. BA 807538, izdala UE Slovenj
Gradec. gnn-30008
Porić Alma, Kersnikova 14, Dob, potni
list, št. BA 727527, izdala UE Jesenice.
gnr-29904
Poštrak Marinka, Vide Pregarčeve 18,
Ljubljana, potni list, št. BA 284143, izdala
UE Ljubljana. gnf-29841
Primožič Dejan, Prežihova 19, Maribor,
potni list, št. BA 436923, izdala UE Maribor.
gne-30242
Primožič Stanislava Elizabeta, 107 rue
Saint Dominique, 75007 Pariz, potni list, št.
BA 431111, izdala UE MZZ R Slovenije.
gnm-29984
Puc Mimica, Kvedrova 31, Sevnica, potni list, št. BA 596878, izdala UE Sevnica.
gnd-29968
Rajh Štefanija, Metni vrh 5, Sevnica, potni list, št. AA 087698, izdala UE Sevnica.
gnw-30149
Rakoš Iztok, Sela na Krasu 42, Kostanjevica na Krasu, potni list, št. BA 155154,
izdala UE Nova Gorica. gnj-30037
Razpotnik Mojca, Plošnik 8, Polšnik, potni list, št. BA 450925, izdala UE Litija.
gnk-29886
Režek Martin, Radovica 75, Metlika, potni list, št. BA 896324, izdala UE Metlika.
gnh-30014
Rihter Matjaž, Krožna cesta 8, Koper Capodistria, potni list, št. BA 576839, izdala
UE Koper. gnu-29801
Ristić Dejan, Zaloška 232/b, Ljubljana,
potni list, št. BA 560751, izdala UE Ljubljana. gni-30188
Rojko Janja, Clevelandska 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 844469, izdala UE Ljubljana. gnh-29864
Rotar Tomaž, Maistrova 1, Radovljica,
potni list, št. AA 330044, izdala UE Radovljica. gnp-30006
Salobir Danijel, Škofja vas 3, Škofja vas,
potni list, št. BA 947022, izdala UE Celje.
gnd-30118
Samec Nina, Slomškova 32, Ajdovščina,
potni list, št. BA 581743, izdala UE Ajdovščina. gnp-29781
Savić Marko, Preglov trg 7, Ljubljana, potni list, št. BA 524253, izdala UE Ljubljana.
gnu-30101
Savić Radiša, Pokopališka 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 984935, izdala UE Ljubljana. gnw-30099
Sirk Marjan, Stehanja vas 2, Veliki Gaber,
potni list, št. BA 807237, izdala UE Trebnje.
gnc-29869
Stanković Srđan, Kolodvorska cesta 9,
Trbovlje, potni list, št. BA 955181, izdala UE
Trbovlje. gnn-30183
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Stepančič Aleš, Renče 41/b, Renče, potni list, št. AA 153636, izdala UE Nova Gorica. gny-30097
Stojanović Milena, Pod gabri 11, Celje,
potni list, št. BA 452385, izdala UE Celje.
gnj-29787
Stošič Ivan, Trg Svetega Jerneja 2, Kočevje, potni list, št. BA 126864, izdala UE Kočevje. gnr-30004
Svetina Meta, Prosvetna 2/a, Jesenice,
potni list, št. BA 679161, izdala UE Jesenice. gnx-30023
Šajtegel Davorin, Vošnjakova 2, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA 940083, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnf-30116
Šavli Boro, Volče 7, Tolmin, potni list, št.
BA 193092, izdala UE Tolmin. gnt-30227
Šipek Gorazd, Tkalski prehod 3, Maribor, potni list, št. AA 969063, izdala UE
Maribor. gne-29967
Šket Ljubica, Ul. XIV. divizije 44, Rogaška Slatina, potni list, št. BA 489504, izdala
UE Šmarje. gnx-30198
Tofant Dragica, Vrhe 59, Teharje, potni
list, št. BA 855485, izdala UE Celje.
gno-29882
Toman Damjan, Vojkova ulica 1, Lesce,
potni list, št. AA 255818, izdala UE Radovljica. gnq-29905
Tomić Dunja, Polje cesta 8/2, Ljubljana,
potni list, št. BA 588201, izdala UE Ljubljana. gnz-30196
Toš Frano, C. Cirila Kosmača 53/c, Ljubljana, potni list, št. AA 713899, izdala UE
Ljubljana. gnm-30009
Trakoštanec Dejan, Rozmanova 24/d, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 739122, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnq-30109
Trop Frančiška, Nikole Ribariča 5, Zemun, potni list, št. BA 154057, izdala UE
Ormož. gnm-30084
Uhan Mateja, Kamniška 31, Radomlje,
potni list, št. BA 653491, izdala UE Domžale. gnh-29814
Valant Matjaž, Koška c. 9, Ljubljana, potni list, št. BA 721250, izdala UE Ljubljana.
gny-29997
Vobič Dina, Kunaverjeva 9, Ljubljana, potni list, št. BA 663264, izdala UE Ljubljana.
gnu-29926
Vocovnik Mirko, Podkraj pri Velenju 29/a,
Velenje, potni list, št. BA 614475, izdala UE
Velenje. gnl-29810
Vodopivec Desanka, Vodnikova 40, Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
85880, izdala UE Nova Gorica. gnc-29919
Volk Florjana, Petkova 66, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. AA 452665, izdala UE
Ljubljana. gnx-30273
Volk Žiga, Petkova 66, Ljubljana-Črnuče,
potni list, št. BA 772556, izdala UE Ljubljana. gny-30272
Vončina Stevart, Grčna 87, Nova Gorica,
potni list, št. AA 199513, izdala UE Nova
Gorica. gnz-30096
Zafred Igor, Ulica Albina Dujca 6, Divača,
potni list, št. BA 739517, izdala UE Sežana.
gnk-29786
Zajec Mojca, Cesta na Ježah 38, Ljubljana, potni list, št. AA 817878, izdala UE Ljubljana. gne-29992
Zajec Tomaž, Cesta na Ježah 38, Ljubljana, potni list, št. AA 448238, izdala UE Ljubljana. gnf-29991
Zoronjić Faik, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 534620, izdala UE Ljubljana. gny-30247
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Žbogar Danica, Kidričeva 29/a, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
92462, izdala UE Nova Gorica. gnd-29918
Žerovnik Rafael, Dol 23/a, Gornji grad,
potni list, št. AA 607649, izdala UE Mozirje.
gnz-30021
Živić Mrđan, Škofjeloška 21, Medvode,
potni list, št. BA 664843, izdala UE Ljubljana. gni-29842
Žnidaršič Matej, Ljubljanska c. 11, Postojna, potni list, št. BA 904598, izdala UE
Postojna. gnz-29821

Osebne izkaznice
Adamič Suzana, Lemberg pri Novi cerkvi
15, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št.
250306. gnx-29798
Agrež Katarina, Pod goro 2, Krško, osebno izkaznico, št. 196835. gnv-29825
Ajnik Alenka, Tržaška c. 343, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 213628. gnc-29994
Arnuš Jožefa, Pot v hribec 3/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 99862. gnk-30161
Bagari Ludvik, Trstenjakova 27, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 103359.
gnd-30193
Bajželj Maja, Murnikova ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 154910.
gnt-30152
Belšak Uroš, Ulica Karla Glaserja 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 125963.
gnr-30254
Brancelj Alenka, Na gaju 7, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.62/2000. gnw-29974
Cerar Alenka, Goričica pri Moravčah 7/a,
Moravče, osebno izkaznico, št. 313278.
gnt-30181
Cvetko Ana, Hladilniška 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 82849. gnl-29935
Čadej Dušan, Migojnice 116, Griže, osebno izkaznico, št. 146044. gnw-30274
Dagarin Janez, Petrovičeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 351883. gns-30278
Delfar Nataša, Preloška cesta 22, Domžale, osebno izkaznico, št. 288030.
gnv-30150
Dražumerič Anton, Ul. 25. maja 15, Litija,
osebno izkaznico, št. 31557. gnd-30168
Gajšek Schwarzmann Irena, Cesta Andreja Bitenca 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 250289. gnf-30266
Gjura Franc, Kocljeva 15, Beltinci, osebno izkaznico, št. 33608. gnk-29836
Gosak Anton, Knezov štradon 58, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 103446.
gnc-29794
Hadt Katica, Ruška cesta 100, Maribor,
osebno izkaznico, št. 143589. gnx-29823
Handanagić Azra, Legatova ulica 12/a,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.39/2000. gnq-29980
Humar Gregor, Zbašnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 195002. gnv-29925
Jabločnik Maksimiljan, Arbarterjeva 7,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 336125.
gnc-30194
Janc Jurij, Retnje 25, Križe, osebno izkaznico, št. 151257. gnb-30120
Jereb Danica, Murgle 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 71677. gne-29817

Kobal Vesna, Lanišče 19, Škofljica, osebno izkaznico, št. 50220. gnh-30089
Kokalj Dominik, Stegne 18, Moravče,
osebno izkaznico, št. 117773. gnl-29885
Kolobarić Denis, Rožičeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 234287. gnt-29902
Kosec Friderika Mirka, Jakčeva 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 85978.
gnz-29996
Kostanjšek Aleš, Testenova 119, Mengeš, osebno izkaznico, št. 312788.
gnw-29899
Kotnik Stanilav, Čečovje 10/c, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
329013. gny-30022
Križnik Urška, Prapreče 7, Vransko, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.7/2000. gnd-30268
Kumer Ana, Pucova ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 185559. gnj-29812
Lavrin Marija, Ul. Pohorskega bataljona
213, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
83894. gnr-29729
Lihtenvalner Veronika, Pražakova ulica
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
298806. gng-30240
Lorger Ivana, Levčeva 25, Maribor, osebno izkaznico, št. 189661. gnf-29966
Lovrić Ivan, Regentova 6, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 290538.
gne-30192
Lovšin Jožef, Lipovec 3, Dolenja vas,
osebno izkaznico, št. 28837. gny-29972
Miklavčič Jana, Ul. Antona Skoka 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 286168.
gni-30013
Mljač Jože, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 180623. gnc-30044
Nemec Kristian, Presika 12, Ljutomer,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.11/2000. gns-30178
Novljan Janez, Obrtniška 1, Domžale,
osebno izkaznico, št. 284475. gng-29840
Perko Vida, Ul. Vita Kraigherja 42, Maribor, osebno izkaznico, št. 000280519.
gnl-30210
Perpar Josip, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 43979.
gnq-30105
Petkovski Sredovnik Alenka, Miklošičeva ulica 5, Celje, osebno izkaznico, št.
234845. gnk-30261
Plavšić Desimir, Iga Grudna 5, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.62/2000. gny-29822
Podbregar Ivana, Podbreg 2, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 296995. gnu-30276
Potočnik Nina, Kvedrova ulica 3, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 311189. gnq-29805
Presker Jožefa, Glavni trg 4, Celje, osebno izkaznico, št. 75020. gnb-29920
Rajh Cecilija Irena, Stari trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 287846. gng-29865
Ravnik Robert, Brilejeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 279965. gnj-29987
Rotar Gregor, Uršičev štradon 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 348876.
gnz-29896
Rožič Emilija, Ižanska cesta 46, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.51/2000. gnq-29855
Strbad Matija, Tržaška 521, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 324587.
gny-29897

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Supančič Milena, Topniška 28, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.62/2000. gnv-29975
Šardi Nada, Frankopanska 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 96821. gnr-30279
Šilc Katja, Nemška vas 42/a, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 19435. gnl-29835
Šisernik Janez, Pohorska 35, Slovenj
Gradec, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.17/2000. gno-30007
Šuc Matej, Spodnji Slemen 40/O, Maribor, osebno izkaznico, št. 73848.
gnh-29964
Taljan Gregor, Vorančeva 13, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 243913.
gnl-30135
Valentinčič Jurkovič Špelka, Rozmanova
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 99841.
gnb-30170
Verdonik Pavla, Šlandrova 4, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 326915.
gnp-30131
Vogrinc Mihael, Zadobrova, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 178911. gnh-30214
Volavšek Nataša, Veliki Boč 11, Duh na
Ostrem Vrhu, osebno izkaznico, št. 232433.
gnz-29921
Vranjek Iva Marija, Novakova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 288403.
gnx-29848
Vrtačnik Ana Marija, Na otoku 2, Celje,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.59/2000. gnd-30018
Zavernik Jožefa, Brestrniška ulica 197,
Brestanica, osebno izkaznico, št. 82092.
gne-30117
Zejnić Zehir, Drabošnjakova 9/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346963.
gnz-29971

Vozniška dovoljenja
Ahačič Zvonimir, Zdešarjeva cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 733506, reg. št. 87636, izdala UE
Ljubljana. gnd-29993
Ahlin Iris, Tržaška cesta 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340644,
reg. št. 230076, izdala UE Ljubljana.
gnx-29923
Anclin Jože, Stari trg 26, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 424326,
reg. št. 19965, izdala UE Velenje.
gnm-30134
Andrejka Bojan, Prevoje 116, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
945133, reg. št. 23041, izdala UE Domžale. gns-30257
Andrić Filip, Rudija Papeža 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 25028022,
reg. št. 55017824, izdala UE Kranj.
gny-30222
Avsec Barbara, Mlaka, Golniška cesta 90,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1274043, reg. št. 50154, izdala UE Kranj.
gne-30071
Bajželj Maja, Murnikova ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970155, reg. št. 144139, izdala UE Ljubljana. gnu-30151
Balažič Avgust, Sp. Kamenšček 41/a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5038, izdala UE Ljutomer. gnc-29769
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Bandelj Vlado, Dušana Kvedra 36, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
14552. gnc-30094
Benič Dalibor, Goriška cesta 42, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340344, reg. št. 29658, izdala UE Velenje. gnf-29791
Bjelić Slaviša, Staničeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1193049, reg. št. 220526, izdala UE Ljubljana. gni-30113
Borkovič Zofija, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 413075, reg. št. 106368, izdala UE Ljubljana. gno-29732
Bradaš Elvis, Seča 62, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11352, izdala UE Piran. gnn-29758
Brancelj Alenka, Na gaju 7, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 62/2000. gnx-29973
Bratuša Dušan, Vogričevci 18, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9414, izdala UE Ljutomer. gni-29888
Brečko Karmen, Tevče 28/b, Laško, vozniško dovoljenje, št. S 1059954.
gnu-29901
Bregar Blaž, Kašeljska cesta 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1372985, reg. št. 207565, izdala UE Ljubljana. gnn-29783
Brezavšček Nadja, Pod vrbami 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448629, reg. št. 37566, izdala UE Ljubljana. gny-29847
Bručan Andrej, Tržaška cesta 220, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766301, reg. št. 63029, izdala UE Ljubljana. gnq-30205
Bručan Marija, Tržaška cesta 220, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934340, reg. št. 71169, izdala UE Ljubljana. gns-30203
Bučar Marjan, Volavlje 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 892880,
reg. št. 105140, izdala UE Ljubljana.
gnh-29839
Buh Gašper, Kremenik 3, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
25755, izdala UE Škofja Loka. gno-29807
Burnik Suzana, Glavarjeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850948, reg. št. 155551, izdala UE Ljubljana. gnm-30184
Cerar Alenka, Goričica pri Moravčah 7/a,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1147012, reg. št. 31774, izdala UE Domžale. gnq-30180
Cerkvenik Majda, Skopo 21/a, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12606, izdala UE Sežana. gnk-29936
Cotič Jožef, Vodnikova 9, Dornberk, vozniško dovoljenje. gnf-29766
Češarek Nataša, Goriča vas 4, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8140,
izdala UE Ribnica. gnp-30056
Četina Bernarda, Sp. Grušovlje 6/b,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 607105, izdala UE
Žalec. gnt-30127
Čulk Sergej, Zabukovica 145, Griže, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1242477,
izdala UE Žalec. gnv-29875
Ćesto Mirko, Pot k Savi 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S

1299739, reg. št. 132746, izdala UE Ljubljana. gnf-29891
Dariš David, Kastelec 8, Črni Kal, vozniško dovoljenje, reg. št. 20058. gnb-29945
Dekić Miloš, Glinškova ploščad 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
770026, reg. št. 133905, izdala UE Ljubljana. gns-29978
Dražumerič Olga, Frankolovskih žrtev 15,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
24432, izdala UE Celje. gnr-30029
Držek Sebastjan, Pucova 4, Celje, vozniško dovoljenje, reg. št. 41483, izdala UE
Celje. gnb-30020
Đurinek Branko, Na bregu 26, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št. 13022.
gnc-29944
Erjavšek Sonja, Žejno 1, Krška vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2926.
gnw-29824
Esih Alojz, Cesta na Roglo 17/c, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
4023. gnb-30070
Filipič Tina Kristina, Goliev trg 10, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1031324, reg. št. 10155, izdala UE Trebnje. gnp-29881
Fojkar Terezija Margareta, Suha 32, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6269, izdala UE Škofja Loka. gne-30042
Frank Jadran, Gornji Zemon 1, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1183374, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnl-30160
Fridau Zdenko, Kovaška cesta 25, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13480. gng-29740
Fuis Gregor, Frankovo naselje 166, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25948, izdala UE Škofja Loka.
gnc-30244
Gajšek Schwarzmann Irena, Cesta Andreja itenca 122, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1370888, reg. št.
115138, izdala UE Ljubljana. gnb-30245
Globočnik Tomo, Predoslje 141, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735289, reg. št. 29912, izdala UE Kranj.
gnl-29760
Godič Marjan, Jurčkova cesta 80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480817, reg. št. 38569, izdala UE Ljubljana. gni-30163
Godnič Damijana, Komen 9, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11590,
izdala UE Sežana. gnm-30059
Gorenšek Vlado, Pucova 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 8988, izdala UE
Celje. gnu-30226
Gradič Barbara, Gorica pri Slivnici 8/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 010470, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-30144
Gregorec Matjaž, Pot na polje 44, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
9160, izdala UE Tržič. gni-30063
Guštin Janko, Ganglova 7, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 233210,
reg. št. 2755, izdala UE Metlika. gnk-29761
Guzej Tjaša, Kersnikova 48, Celje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 77081.
gnp-30031
Hadžič Edin, Krožna c. 4, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BC, reg. št.
28633. gnw-29949
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Handanagić Azra, Legatova ulica 12/a,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 39/2000.
gnr-29979
Hasnaš Zlatko, Dolsko 75, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
241871, reg. št. 188115, izdala UE Ljubljana. gnn-29933
Hojsak Alenka, Kraigherjeva 22, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41979, izdala UE Ptuj. gnt-29756
Hovnik Miran, Stari trg 251/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8038, izdala UE Slovenj Gradec. gnr-29779
Intihar Miha, Štrukljeva vas 8, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10703,
izdala UE Cerknica. gnh-30264
Jaklin Štefan, Lipa 141, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 07137. gnf-30166
Jakopin Iztok, Jaka Platiše 21, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 288690,
reg. št. 7218, izdala UE Kranj. gns-29753
Jakša Vitosava, Cesta krških žrtev 65,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4175, izdala UE Krško. gno-30207
Janc Jurij, Retnje 25, Križe, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 5194, izdala UE
Tržič. gnq-30255
Janić Radmilko, Polzela 85, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 318047,
reg. št. 202000, izdala UE Velenje.
gny-29922
Jarh Vera, Ulica Bratov Komel 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
61812, reg. št. 181716, izdala UE Ljubljana. gnf-29816
Jeglič Boštjan, Zvezda 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 972023,
reg. št. 171743, izdala UE Ljubljana.
gnu-30001
Jereb Sonja, Stanetova 40, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638118,
reg. št. 8088, izdala UE Kranj. gnv-30050
Jevšnik Viktor, Selo 14, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000290605, reg. št. 2623, izdala UE Velenje. gnn-30237
Judnič Jože, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
812804, reg. št. 112814, izdala UE Ljubljana. gnr-29929
Justin Irena, Krivec 3, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 633260, reg. št.
188664, izdala UE Ljubljana. gnq-29880
Juvan Boštjan, Sp. Razbor 7, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 13143, izdala UE Slovenj
Gradec. gnw-29774
Kavcl Jože, Stanetova ul. 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000858760, izdala UE Velenje. gnj-30212
Kavčič Robert Marjan, Zvezda 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848254, reg. št. 172107, izdala UE Ljubljana. gnw-30074
Klemenčič Leopold, Polica 9, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
8657, izdala UE Gornja Radgona. gnu-29755
Kobal Vesna, Lanišče 19, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165538,
reg. št. 218357, izdala UE Ljubljana.
gni-30088
Kogovšek Igor, Nad Krko 11, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
18498, izdala UE Novo mesto. gns-29903
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Kokanović Petar, Delavska 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 26921,
izdala UE Celje. gnv-30000
Kolar Peter, Rozmanova 25, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
6073, izdala UE Izola. gnd-29947
Kolar Rok, Ravne 13, Šoštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1382201, reg.
št. 29511, izdala UE Velenje. gno-30032
Korenčan Jernej, Jezero 98/A, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1250591, reg. št. 224153, izdala UE Ljubljana. gnk-30211
Koron Gregor, Cesta goriške fronte 68,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
izdala UE Nova Gorica. gnq-30155
Kotar Mojca, Praproče pri Temenici 1,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13082, izdala UE Grosuplje.
gnk-30215
Kotnik Stanislav, Čečovje 10/c, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9392, izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-29743
Kovačič Matjaž Janez, Kajuhova 16/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 167381, reg. št. 80539, izdala UE
Ljubljana. gnx-30248
Krajnc Viktor, Loče 18, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABCF, reg.
št. 16511. gnj-29887
Kravanja Gabrijel, Brdo 68, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 001181976, izdala
UE Tolmin. gnn-30058
Kremenović Zdravko, Bosna in Hercegovina, BIH, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193453, reg. št. 178779, izdala UE
Ljubljana. gny-29872
Kreutz Boštjan, Jožefe Lacko 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35273, izdala UE Ptuj. gno-29957
Kučej Karolina, Čečovje 25, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16043, izdala UE Ravne na Koroškem. gnx-30073
Kujadin Mara, Hranilniška ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888331, reg. št. 145666, izdala UE Ljubljana. gnf-30041
Kukovič Bojan, Linhartova cesta 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 765412, reg. št. 197309, izdala UE
Ljubljana. gne-29867
Kumer Ana, Pucova ulica 4, Celje, vozniško dovoljenje, št. 40612. gnk-29811
Kuret Marolt Zoran, Jurčičeva I/2, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 15896, izdala UE Grosuplje. gnf-29941
Kuzelj Denis, Rozmanova 68/e, Koper Capodistria, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. B, št. 18147. gnu-29751
Kužnik Mirko, Pot na Polšco 56, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
7525, izdala UE Krško. gnu-30076
Lainšček Jernej, Dolenci 50, Šalovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 38047.
gnk-30236
Lavrin Marija, Ul. Pohorskega bataljona
213, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 140953, reg. št. 9016, izdala
UE Ljubljana. gns-29728
Lihtenvalner Veronika, Pražakova ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1369843, reg. št. 197540, izdala UE Ljubljana. gnh-30239

Likar Boris, Rožičeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22529,
reg. št. 1082, izdala UE Ljubljana.
gnh-30189
Likavec Jožef, Trg svobode 23, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2579. gnv-30175
Lipovac Bogomir, Smaregljeva 9, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1243, izdala UE Izola. gny-30072
Lovrinovič Dejan, Smrečnikova 28, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 33608, izdala UE Novo mesto.
gnq-29930
Maček Franc, Murski Petrovci 18, Tišina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 01323.
gnm-29934
Malc Boštjan, Planina 27, Planina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 11127,
izdala UE Postojna. gnr-30054
Malečkar Denis, Prem 65, Prem, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 691484,
izdala UE Ilirska Bistrica. gno-30082
Malečkar Valentina, Prem 65, Prem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1269386,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnn-30083
Marković Marko, Ul. Vide Pregarčeve 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1343133, reg. št. 230849, izdala UE Ljubljana. gng-29915
Mastnak Simon, Črnoliška ulica 2, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9352, izdala UE Šentjur pri Celju. gnr-30129
Mašera Metka, Cankarjeva 13, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnp-29956
Matijašević Mato, Prešernova 1, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
492219, reg. št. 13875, izdala UE Radovljica. gnq-29730
Matjašec Verner, Vučja gomila 130, Fokovci, vozniško dovoljenje, št. 22682.
gne-30092
Matko Lukan Irena, Jamova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1138981, reg. št. 162191, izdala UE Ljubljana. gnl-29910
Mavrič Alojz, Gomila 29, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 1111, izdala UE Ormož. gnb-29770
Međeral Nenad, Podutiška cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1212311, reg. št. 220960, izdala UE
Ljubljana. gnk-29911
Mesarič Milena, Kranjčeva 8, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14259, izdala UE Lendava. gnv-30025
Mesner Dušan, Bolkova ulica 15/b, Homec, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1392982, reg. št. 14661,
izdala UE Domžale. gnp-29906
Miklavčič Jana, Ulica Antona Skoka 8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1408110, reg. št. 24439, izdala UE Domžale. gnj-30012
Mišmaš Aleš, Dunajska cesta 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352310, reg. št. 205180, izdala UE Ljubljana. gnt-30102
Mljač Jože, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
296850, reg. št. 135243, izdala UE Ljubljana. gnb-30045
Napotnik Boštjan, Lokovica 76, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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459212, reg. št. 20395, izdala UE Velenje.
gne-29792
Orlič Anton, Ul. B. Vodopivca 5, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1241170, izdala UE Nova Gorica. gnt-29952
Osenjak Simon, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
516112, reg. št. 143370, izdala UE Ljubljana. gnx-29898
Pavlin Danijel, Mrtvice 57, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 16134. gnj-30137
Penko Sonja, Pod Stražico 16, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
233726, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnb-29745
Peress Sara, Gozdna pot 3, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43855, izdala UE Koper. gng-30115
Perme Rok, Pod gozdom V/18, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17828, izdala UE Grosuplje. gnb-29870
Petecin Bogdan, Plečnikova 2/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
28005. gnn-29908
Petkovski Sredovnik Alenka, Miklošičeva
5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
14655. gnj-30262
Pevulja Radenko, Cesta zmage 16, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244317, izdala UE Zagorje ob Savi.
gno-29832
Pirher Sonja, Grubarjevo naselje 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766049, reg. št. 142360, izdala UE Ljubljana. gnv-29850
Planinc Danijela, Trate 19, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11184, izdala UE Ormož. gnt-29927
Plos Sašo, Ograde 36, Stari trg pri Ložu,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1048859,
reg. št. 9685, izdala UE Cerknica.
gnm-29884
Počaj Franc, Rimska cesta 148, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S285314, izdala UE Žalec.
gnf-30241
Podboršek Brane, Utik 92, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 262156,
reg. št. 17349, izdala UE Ljubljana.
gnn-29983
Podgornik Romeo, Cankarjeva 26, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnu-30051
Podgoršek Aleš, Šentrupert 14, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26070, izdala UE Žalec. gnw-29874
Podobnik Katra, Pot k Sejmišču 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369983, reg. št. 181971, izdala UE Ljubljana. gnc-30069
Popovič Goran, Beblerjev trg 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419508, reg. št. 148992, izdala UE Ljubljana. gnk-30086
Potočnik Andraž, Zagoriška 5, Bled, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1273155,
reg. št. 26235. gng-30165
Povšič Jože, Posavskega ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229908, reg. št. 121611, izdala UE Ljubljana. gno-29932
Požar Janez, Dolina 3, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 4991,
izdala UE Vrhnika. gns-29928
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Požun Danijela, Pot na Visoko 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930420, reg. št. 86635, izdala UE Ljubljana. gnm-30159
Pregelj Ivan, Prvačina 214, Dornberk,
vozniško dovoljenje. gne-29742
Prelesnik Nataša, Koprska ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341867, reg. št. 177451, izdala UE Ljubljana. gnm-30209
Pungeršič Milan, Mrtovec 8A, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
8954. gnr-30229
Rebec Dušan, Ločica ob Savinji 51/f,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8199, izdala UE Žalec. gnc-29969
Remic Aleš, Sinja Gorica 105, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12511, izdala UE Vrhnika. gni-29988
Režek Martin, Radovica 75, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 803050,
reg. št. 1534, izdala UE Metlika. gng-30015
Režun Franc, Šklendrovec 17, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067627, izdala UE Zagorje. gne-29892
Ristovič Bojan, Marno 48, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1488, izdala UE Hrastnik. gny-29747
Rupnik Jurij, Ulica Malči Beličeve 99,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 612180, reg. št. 172079, izdala UE Ljubljana. gnf-29866
Salmič Janez, Veniše 4/b, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 7341,
izdala UE Krško. gns-30028
Sarajlič Dževad, Šercerjeva 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1085324, reg. št. 26350. gnt-30027
Sarajlija Ejub, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
323780, reg. št. 32796, izdala UE Ljubljana. gnd-30243
Selaković Petar, Ulica 28. maja 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484882, reg. št. 53022, izdala UE Ljubljana. gnn-29733
Seljak Andraž, Opekarska cesta 24, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13841, izdala UE Vrhnika. gnb-29845
Seršen Darij, Slomškova 66, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 26903.
gno-30057
Sešek Darinka, Pot v Podgorje 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811418, reg. št. 76003, izdala UE Ljubljana. gnu-29976
Skubic Mihael, Šentvid pri Stični 1/a,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 370, izdala UE Grosuplje.
gny-30172
Slobodnik Janez, Seidlova cesta 30, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 33892, izdala UE Novo mesto.
gnw-30049
Sosič Karmen, Cankarjeva 14, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gne-29767
Sotlar Uroš, Milčinskega 11, Celje, vozniško dovoljenje, reg. št. 34990. gnd-30143
Sovič Jože, Grajska 43, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 723622, reg. št.
12114. gnh-30064
Stabej Uroš, Pribinova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
768276, reg. št. 147079, izdala UE Ljubljana. gnp-30106

Stanojević Mladen, Na jami 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372694, reg. št. 31669, izdala UE Ljubljana. gnd-29868
Strbad Matija, Tržaška cesta 521, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1368023, reg. št. 234779, izdala
UE Ljubljana. gnu-29851
Šilc Katja, Nemška vas 42/a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6672,
izdala UE Ribnica. gnq-29834
Šparovec Darko, Cankarjeva 22, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3239, izdala UE Tržič. gnx-30173
Špegej Bogdan, Linhartova 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6192, izdala UE Velenje. gnu-29876
Šporčič Urška, Velikovska ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284888, reg. št. 226782, izdala UE Ljubljana. gnj-30187
Šterk Matija, Cesta na Belo 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392593, reg. št. 47401, izdala UE Kranj.
gnu-30176
Šušteršič Mateja, Ulica Slavka Gruma 3,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34981, izdala UE Novo mesto.
gni-29763
Tabaković Nezir, Cesta zmage 19/a, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1172099, izdala UE Zagorje.
gnt-29727
Taljan Gregor, Vorančeva 13, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9574, izdala UE Radlje ob Dravi. gnz-30121
Titovšek Primož, Njivice 19, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S570858, izdala UE Laško. gnb-30220
Toman Damjan, Vojkova 1, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 724620,
reg. št. 15849. gnm-29859
Toš Frano, Cesta Cirila Kosmača 53/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 513355, reg. št. 188920, izdala UE
Ljubljana. gnl-30010
Trakoštanec Dejan, Rozmanova 24/d, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1084033, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnn-30108
Turk Valentin, Brod v Podbočju 9, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19447. gnn-29883
Ucovnik Štefan, Šaleška 2/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078152, reg. št. 17249, izdala UE Velenje. gnt-30277
Udovič Anton, Orehovo 41, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 861218,
reg. št. 8221/94. gnr-29829
Urbančič Cecilija, Poljanski nasip 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 644198, reg. št. 87133, izdala UE Ljubljana. gnk-29961
Vasič Miroslav, Gradnikove brigade 1/a,
Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gng-29765
Večko Jože, Trg svobode 1, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13132, izdala UE Slovenj Gradec.
gnz-29771
Verbič Ksenija, Stara cesta 33, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 114644, reg. št. 31322, izdala
UE Kranj. gng-30065
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Višner Sandi, Rdeči breg del 71, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8166, izdala UE Radlje ob Dravi. gng-29890
Vogrinc Mihael, Zadobrova 83, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. 47692, izdala
UE Celje. gni-30213
Volarič Maruša, Griže 65, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211297,
izdala UE Žalec. gnp-30231
Volčanšek Uroš, Župančičeva ul. 10/a,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16137. gng-30140
Volk Peter, Vremski britof 15/a, Vremski
Britof, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 17/2000. gnx-29752
Vrunč Jurček, Vojkovo nabrežje 14, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 18537, izdala UE Koper.
gnt-30252
Vurušić Štefanija, Smlednik 31, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652467, reg. št. 25196, izdala UE Ljubljana. gnl-29785
Weber Andreja, Gosposka 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44660,
izdala UE Celje. gnl-29735
Zadkovič Anton, Ukmarjeva ulica 20, Lucija, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10119, izdala UE Piran.
gnq-29830
Zajec Rok, Pot k čuvajnici 22, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024590, reg. št. 205660, izdala UE Ljubljana. gnv-30250
Zejnić Zehir, Drabošnjakova ulica 9/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1433421, reg. št. 79721, izdala UE
Ljubljana. gnb-29970
Ziberi Musli, Potrčeva 31, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 18391, izdala
UE Ptuj. gnn-29858
Žagar Aljaž, Prešernov trg 14, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24278, izdala UE Novo mesto. gnw-29849
Žalik Ciril, Hotiza 190, Lendava - Lendva,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5775, izdala UE Lendava. gns-30128
Žlajpah Katja, Kantetova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134272, reg. št. 183538, izdala UE Ljubljana. gnp-29931
Žmahar Vincencij, Sončna ulica 4, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 01125, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-30145
Žohar Milan, Prečna pot 9, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 17057,
izdala UE Žalec. gnn-30033

Zavarovalne police
Aljančič Albin, Sp. Pirniče 24/g, Medvode, zavarovalno polico, št. 275240 in
154680, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnr-30104
Baloh Gordana, Mašere Spasiča 2, Maribor, zavarovalno polico, št. 254153, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gno-29857
Blaškovič Maja, Bertoki, Arjol 7, Koper Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
821147, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnr-29754
Bohinc Milena, Mavčiče 103, Mavčiče,
zavarovalno polico, št. 679029, izdala zavarovalnica Tilia. gns-29953
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Bonbek Mirko, Čečovje 16, Ravne na Koroškem, zavarovalno polico, št. AO 249013,
izdala zavarovalnica Slovenica. gni-30142
Dolenc Matjaž, Hafnerjeva pot 47, Kranj,
zavarovalno polico, št. 679254, izdala zavarovalnica Tilia. gnr-29954
Ferlin Branko, Zagradec 5, Grosuplje, zavarovalno polico, št. AVO 673964, izdala
zavarovalnica Tilia. gnx-30048
Furlan Darja, Tomačevo 39/d, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 680280, izdala zavarovalnica Tilia. gnt-30177
Glogovac Radomir, Močna 34a, Pernica,
zavarovalno polico, št. 274523, izdala zavarovalnica
Slovenica
filiala
Maribor.
gnm-30234
Grčar Zdenka, Laze 4, Dob, zavarovalno
polico, št. 101283864, izdala zavarovalnica
Slovenica. gns-30153
Greblo Aleksander, Podlubnik 255, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 253989,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-30091
Ivanović Božidar, Ul. Giordano Bruno 4,
Izola - Isola, zavarovalno polico, št. 737533.
gno-29757
Juršič Ivan, Slomškova 20, Rogatec, zavarovalno polico, št. 231429, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-30026
Kastigar Jože, Brinje, Cesta I/53, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 696843, izdala
zavarovalnica Tilia. gno-29782
Kocjančič Milan, Dekani 260, Dekani, zavarovalno polico, št. 41402000564.
gnh-29764
Košič Zlatko, Gotska ulica 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 680255. gnt-29777
Kuret Marolt Zoran, Jurčičeva I/2, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 709080, izdala zavarovalnica Tilia. gne-29942
Lukič Franc, Kosova ulica 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101274196, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-30258
Pešl Jožek, Polički vrh 8, Jarenina, zavarovalno polico, št. 175281, izdala zavarovalnica Slovenica filiala Maribor. gni-30167
Pipan Mavricij, Podlubnik 162, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. AO 272182.
gnc-29744
Pirnat Tina, Ig 46, Ig, zavarovalno polico,
št. 00101060150. gnm-29784
Praznik Boris, Veliki Gaber 86, Veliki Gaber, zavarovalno polico, št. 0119777, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnt-29852
Slatner Gerjevič Marjetka, Bukovje 8, Bizeljsko, zavarovalno polico, št. 239341, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-29775
Videmšek Klemen, Mestni trg 8, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 280394.
gnz-29746
Zabrdac Dušan, Betnavska 196, Maribor,
zavarovalno polico, št. 200819, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-29940
Žnidarič Irena, Kolodvorska c. 22/b, Postojna, zavarovalno polico, št. AO 0755917.
gns-30053

Spričevala
Bregač Bernarda, Novomeška c. 30,
Šentjernej, spričevalo 8. razreda OŠ.
gnm-29959
Čoragić Adam, Zvirče 88, Tržič, diplomo
Srednje gradbene šole. gnk-30061

Dovečar Darjan, Lamutova ulica 26, Ljubljana, spričevalo I. gimnazije Bežigrad in maturitetno spričevalo, izdano leta 1980.
gnc-29894
Grebenc Luka, Prečna pot 7, Vrhnika,
spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije Moste.
gni-29938
Harinski Janko, Kozje 34, Kozje, diplomo SKSMŠ Štore, št. 244. gnx-29748
Hotić Zijad, Kamičani, BIH, diplomo Gradbene šole v Ljubljani, izdana 1976.
gnn-29962
Kasimović Salih, Biljeljina, BIH, diplomo
šole za voznike motornih vozil na Ježici, izdana leta 1975. gny-30147
Korva Ingrid, Kampel 11, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske in trgovske šole v Izoli.
gnk-30136
Kostovska Neda, Vodnikova 79/a, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi izdano
leta 1997 pri državnem izpitnem centru.
gnt-30002
Kostovski Goce, Vodnikova 79/a, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi izdano
leta 1997 pri državnem izpitnem centru.
gns-30003
Kragelj Erik, Modrejce 5/a, Most na Soči, spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Branko Brelia Nova Gorica, poklic avtomehanik.
gni-29863
Kragelj Tanja, Gorenja vas 1, Šmarješke
Toplice, letno spričevalo 2. letnika Poklicne
frizerske šole. gny-29772
Kralj Klavdija, Podturn 6/a, Podplat, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Celju. gns-30253
Kranjc Rok, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 1998. gne-29917
Kunej Martin, Osredek pri Podsredi 19,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljublajni,
izdano leta 1999. gno-29982
Lemež Anita, Cirkovce 8, Velenje, spričevalo 3. letnika Poklicne in srednje ekonomske šole Slovenj Gradec. gnx-29873
Ljubič Maja, Preglov trg 5, Ljubljana, spričevalo 1. 2. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani. gni-30263
Lozar Nataša, Gubčeva 6, Krško, preklic
indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
62/2000. gnr-30179
Makovec Marija, Gradišnikova 8, Borovnica, spričevalo o končani OŠ, izdano na
ime Šega Marija. gnt-30052
Matek Jože, Cesta VDV brigade 12, Dol
pri Hrastniku, maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1983. gnf-29741
Mulalič Emira, Puhova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in
usnjarske šole v Domžalah, izdano leta 1994.
gnm-30284
Petrovčič Slavko, Grivška pot 25/c, Ajdovščina, preklic spričevala, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 54/2000. gnn-29958
Plavc Matjaž, Mlakarjeva 3, Kranj, spričevalo 3. letnika Poklicne kovinarske in elektro
šole, izdano leta 1981/82. gnd-29768
Podlesnik Branko, Ulica 28. maja 65,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1971. gnz-29871
Radanić Darko, Ortnek 6, Ortnek, spričevalo 1. razreda OŠ Mirana Jarca v Ljubljani. gnp-30260
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Ravnikar David, Puštal 75/b, Škofja Loka, indeks, izdala Srednja tekstilna in obutvena šola v Kranju. gnm-30259
Rozman Vinko, Gorenje Lakovnice 76,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra v Novem mestu, izdano leta
1994. gny-30047
Simič Aleksandra, Škapinova 12, Celje,
spričevalo 2. letnika Trgovske šole v Celju.
gnh-29943
Skvarč Janez, Pod Plevno 78, Škofja Loka, maturitetno spričevalo Tehniške elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 1973.
gnd-30043
Srša Franjo, Podlubnik 330, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gradbeno šolskega centra Ivana Kavčiča, izdano leta 1970.
gnd-29893
Sverić Danijel, Gajeva 9, Nova Gradiška,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole smer keramika, izdano leta 1989.
gno-30282
Škegro Borut, Obrežje 39, Zidani Most,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, št. 87-GD, izdano 24. 6. 1997.
gnb-29795
Šmuc Primož, Draža vas 25/a, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Celju. gnz-30171
Šturm Marko, Kidrčeva 26/b, Nova Gorica, indeks, št. 71990255, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnj-30087
Tavčar Iztok, Staretova 22, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole
Ptuj, izdano leta 96/97. gnl-30060
Tominec Martin, Preserje 83, Branik, spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Gostinsko turistične šole v
Izoli, izdano leta 1992 - 1994. gnn-29808
Valant Matjaž, Koška c. 9, Ljubljana, indeks, št. 18991207, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-29998
Veber Tina, Podkoren 41/b, Kranjska Gora, spričevalo 2. letnika Višje šole za gosp.
poklice Št. Petru - Avstrija, izdano leta 1997,
izdano na ime Veber Tina. gnb-30095
Vogrinc Primož, Trg svobode 31/a, Tržič,
spričevalo o končani OŠ Frana Milčinskega
Smlednik, izdano leta 93/94. gnj-30062
Vovk Barbara, Dvor pri Polhovem gradcu
18/a, Polhov Gradec, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Šiška, izdano leta 1999.
gnv-29750
Vukšinić Dragan, Cesta v Šmartno 12,
Ljubljana Šmartno, duplikat spričevala o zaključnem izpitu Srednje tehnične gradbene
šole v Ljublajni, izdano leta 1973. gnm-29734
Zajc Jana, Kajuhova cesta 28, Bled, indeks, št. 4579, izdala Naravoslovno tehnična fakulteta. gnr-29879
Zupančič Igor, Anke Slamič 4, Leskovec
pri Krškem, zaključno spričevalo Srednje kovinarske in elektrotehnične šole Krško, izdano leta 1994. gnt-29802
Žnidarko Branka, Lesje 3, Majšperk, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole
v Ptuju, št. 76, izdano leta 1982, izdano na
ime Planinc Branka. gnm-29759

Ostali preklici
Ahmeti Skender, Hercegovščak 20, Gornja Radgona, delovno knjižico. gny-30122
AVRIGO d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20,
Nova Gorica, kopijo licence za opravljanje
prevozov v cestnem potniškem prometu za
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avtobus, reg. št. GO 71-18A, št. licence
0000 348/22 z dne 22.12.1997.
gnq-30280
Baltić Ismeta, Ul. bratov Bezlajev, Ljubljana, vozno karto, št. 383 s 100% popustom,
izdal LPP. gnt-29977
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, homologacijo za osebno vozilo
Mercedes Benz C 180, št. šasije
WDB2020781F781162,
št.
motorja
TIPM111.921, letnik 1998. gnf-30191
Dražumerič Anton, Ul. 25. maja 15, Litija,
izkaznico vojnega veterana, št. 3626, izdala
UE Litija. gnc-30169
Duga Idris, Kovinarska 13, Celje, delovno knjižico. gnb-30124
Dušič Gorazd, Pišece 12/a, Pišece, licenco, št. 000254/193-12/1997 za vozilo
FAP 1213-42 z reg. št. KK 86-78 D.
gnn-30283
EMO ETT D.O.O., Mariborska cesta 86,
Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 10567331. gnj-29837
FAJDIGA & CO d.n.o., Hubadova 8, Ljubljana, licenco, št. 810/21 za vozilo Peugeot
boxer 2,5 D , reg. št. LJ K6-22D.
gnu-29780
Grubešič Jordan, Cankarjeva 1, Tržič, delovno knjižico. gnu-29776
Holub Rihard, Piranska 4, Izola - Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-368/96. gnl-30235
Janković Mladen, Robova 31, Vrhnika,
delovno knjižico. gng-29790
Kastelic Nedjan, OF 11, Koper - Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1563/81. gnx-29948
Knez Anton, Stari trg 225, Slovenj Gradec, delovno knjižico, št. 18864, z dne 26.
7. 1994. gni-29738
Kološa Maja, Ulica Tatjane Odrove 11,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 18991049,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnh-30114
Kos Janez, Trboveljska cesta 1, Zagorje
ob Savi, preklic delovne knjižice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 71/1999. gny-29797
Kos Janez, Trboveljska cesta 1, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico reg. št. 96/99,
ser. št. A 432737. gnz-29796
Krašovec Janez, Tratnikova ulica 40,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01/03/699/94, izdan 22. 7. 1994 - PI
3204. gnt-30202
Kuduzović Saud, Mijavčeva 15, Škofljica,
delovno knjižico. gnb-30174
Lenič Rado, Celovška cesta 287, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1081892. gnk-29986
Lukman Silvo, Loperšice 2, Ormož, delovno knjižico. gnk-29736
Megla Zvezdana, Ormoška 1, Ptuj, delovno knjižico. gnq-29955
Mesec Katja, Kasaze 15, Petrovče, študentsko izkaznico, št. 18970422, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnc-29819
Mihajlović Đurađ, Jagare, Banja Luka, delovno knjižico. gnd-29843
MOTO PANIGAZ, Partizanska 45, Šenčur, vpisni list za Jet Ski , št. 01-03-914/011999, reg. št. IZ-1713. gni-29963
Nagode Dejan, Na livadi 2, Vrhnika, delovno knjižico. gnn-30208
Oliverović Saša, Hladilniška 34, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-29854

Paš Mirjam, Trnovska ulica 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-29900
Pavčič Marko, Sevno 24, Primskovo, delovno knjižico. gng-30040
Pernek Bojan, Rošnja 55, Maribor, vpisni
list za čoln, št. 02/03/1037/93, reg št. KP
22/44. gnz-30146
Pirker Ljubinka, Gorenjska c. 61, Ribnica, delovno knjižico. gnx-29773
Podjetje Inles, d.d., preklicuje potrdila o
opravljenem tečaju za voznika viličarja za naslednje delavce: Belaj Jože – opravljen izpit
iz leta 1980, Rus Jože – opravljen izpit iz leta
1976, Lesar Stane – opravljen izpit iz leta
1975. Ob-31876
Podlesnik Gorazd, Hrušica 68, Hrušica,
čuvajsko izkaznico - RD Radovljica.
gnh-30164
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Šentiljska 128/a, Maribor, uradno carinsko deklaracijo za osebno vozilo Seat Cordoba Vario,
št. šasije VSSZZZ6KZYR 098374 po ECL
6705, izdana 31. 3. 2000. gne-30162
PORSHE INTER AUTO d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1195432 z
dne 4. 4. 2000 za vozilo AUDI S6 AVANT, št.
šasije WAUZZZ4BZYN112627. gnn-29833
Pucer Marino, Prešernova 1, Izola - Isola,
pomorsko knjižico, št. 1474. gnv-29950
Pucer Marino, Prešernova 1, Izola - Isola,
izpit za čoln - mornar motorist, št. 02/096303/98, ser. št. S - 356. gnx-30123
Ravbar Stanislav, Vrhovlje 20/a, Dutovlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0138480 za tovorno vozilo
Peugeot
Boxer,
št.
šasije
VF3233J5215228456. gnu-30126
Rojko Darko, Gažon 2/c, Šmarje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3800/96, izdano na ime Artur Urschler. gno-29861
Sabadin Valter, Cesta borcev 26, Koper Capodistria, dovolenje za gospodarski ribolov. gnl-29960
Stolica Nenad, Smaregljeva 33, Izola Isola, delovno knjižico. gns-29778
Svetina Barbara, Cesta Maršala Tita 74,
Jesenice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jesenice, št. 1998. gnj-29862
Šabec Janez, Dantejeva 1, Piran - Pirano, vpisni list za čoln, št. 01-03/740/82,
izdan 10. 8. 1982 za čoln PI-81. gnd-30068
Šemenc Janko, Zadrečka cesta 13, Nazarje, delovno knjižico, reg. št. 6062, ser.
št. 19350, izdala SO Mozirje. gnh-30139
Šumenjak Valter, Gorišnica 81, Gorišnica, ADR certifikat - o strokovni usposobljenosti voznika motornih vozil za prevoz nevarnih snovi, št. 009445. gnj-29762
Topolovec Milan, Osojnikova 7, Ptuj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0152913. gnq-30055
Umek Drago, Bevke 120, Vrhnika, delovno knjižico. gns-29853
Veselinovič Vesna, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
18981559, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnf-29916
Vidmar Simon, Lavričeva 41, Ajdovščina,
potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS postajo, št. 02/09-984/00 u. gno-30232
Vidmar Simona, Lavričeva 41, Ajdovščina,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-294/—00VČ 499/00. gnq-30230
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Vovk Mirjana, Strma pot 6, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnz-29946
Žvan Anton, Pšenična polica 19, Cerklje
na
Gorenjskem,
delovno
knjižico.
gno-30182
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