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Razglasi in objave

Pozivi za imenovanje sodnikov
porotnikov
Su 21/2000
Ob-36287
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)
to sodišče objavlja
ponovni poziv
predstavniškim organom občin in
drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča v Kopru,
da predlagajo kandidate za 199
sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Kopru
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Na območju, kjer živi avtohtona italijanska skupnost je treba predlagati potrebno
število kandidatov, ki aktivno obvladajo italijanski jezik.
Predloge skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Koper, Ferrarska 9, v roku 30 dni od
objave poziva v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 9. 2000

Sodni register
LJUBLJANA
PS-6644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/14223 z dne 15. 2.
2000 pri subjektu vpisa CA - KA INVEST
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finančni inženiring d.o.o. sedež: Tavčarjeva 6, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/31095/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 1327968
Ustanovitelji: SEVER ANDREJ, Jenkova
18, 6230 POSTOJNA, vložek: 2,100.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 12. 1999;
SICURAINVEST TRUST, d.d., Gosposvetska 10, 1000 LJUBLJANA vložek:
2,100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1999.
PS-7053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/01761 z dne 10. 3.
2000 pri subjektu vpisa BEST biro za ekonomiko, svetovanje in trženje d.d. sedež: Podsmreka 5a, 1356 DOBROVA,
vpisanem pod vložno št. 1/02099/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: ugovoru
se ugodi in razveljavi se Srg 99/10976,
vpiše se: spremembo firme, ustanovit., osn.
kapit. dejav., usklad. z ZGD, preoblik. iz
d.d. v d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5286433
Firma: BEST biro za ekonomiko, svetovanje in trženje d.o.o.
Skrajšana firma: BEST d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,342.000 SIT
Ustanovitelji: STRAJNAR FRANCI, Glavarjeva 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 2.
2000; ŠUŠTERIČ UROŠ, Zelena pot 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 10. 3. 2000; ŠUŠTERŠIČ UROŠ, Zelena pot 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2,342.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 3. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠUŠTERIČ UROŠ, Zelena pot 11,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 10. 3. 2000,
zastopa brez omejitev.; direktor ŠUŠTERŠIČ UROŠ, Zelena pot 11, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 3. 2000.
Dejavnost: 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 10. 3. 2000; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 10. 3. 2000; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 10. 3. 2000; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 10. 3. 2000; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 10. 3. 2000;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 10. 3. 2000;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 10. 3. 2000; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom, vpis 10. 3. 2000; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
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rijo, vpis 10. 3. 2000; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 10. 3.
2000; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 10. 3.
2000; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 10. 3. 2000; 74400 Oglaševanje, vpis
10. 3. 2000; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 10. 3. 2000; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 10. 3.
2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 10. 3. 2000.
Razno: Ugovoru se ugodi, sklep o začetku postopka izbrisa po uradni dolžnosti Srg
99/10976 z dne 23. 11. 1999 se razveljavi in se postopek ustavi. Vpiše se preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. in uskladitev z ZGD.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

KOPER
Srg 2711/1999
Rg-8999
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba Q.H. RANCH, turizem, trgovina in storitve, d.o.o., Velike Loče, Velike
Loče št. 3, 6242 Materija, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/4789/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine družbe z dne 2. 11. 1999.
Družbeniki Clarich in Massi Ariella iz S.
Dorliga, Puglie di Domio 234, Italija, Massi
Roberto iz S. Dorliga, Puglie di Domio 234,
Italija in Clarich Walter iz Trsta, Via della
Concordia 21, Italija, izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 6. 2000
Srg 2399/2000
Rg-10238
Družba NESP, upravljanje nepremičnin in agencija, k.d., SPEN, proizvodnja,
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trgovina in storitve, d.o.o., Ilirija 35,
6276 Pobegi, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/5741/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 7. 4. 2000.
Družbenik SPEN, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Ilirija 35, 6276 Pobegi,
izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznosti plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2000

KRANJ
Srg 2866/2000
Rg-12890
Družba AMBRA, podjetje za trgovino,
storitve in svetovanje, d.o.o., Belca, s
sedežem v Mojstrani, Belca 3, vpisana na
reg. vl. št. 1/4947/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Klinar Barbka, Mojstrana, Belca 3 in Zugwitz
Mojca, Jesenice, Aljaževa 19.
Zoper sklep družbenic o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 9. 2000

LJUBLJANA
Srg 4310/2000
Rg-6309
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog SUPER-CLEAN, d.o.o.,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe SUPER-CLEAN, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Polje c. VI/6, Ljubljana,
objavlja sklep:
SUPER-CLEAN, d.o.o., Ljubljana, reg.
št. vl. 1/30983/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 3. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Ustanovitelj družbe je Torben Salge, Annavej 21, Skovlunde, Danska, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno premoženje družbe
prenese na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2000
Srg 11285/2000
Rg-10240
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe SKRINJA, podjetje za storitve, d.o.o., Cesta v Gorice 41,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe SKRINJA, podjetje za storitve, d.o.o., Cesta v Gorice 41, Ljubljana,
objavlja sklep:
Družba SKRINJA, podjetje za storitve,
d.o.o., Cesta v Gorice 41, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 6. 2000.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, družba
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Bizjak Matjaž, Golnik 146,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe, za kar jamči z
vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2000
Srg 11988/2000
Rg-10241
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog ROBING, d.o.o., za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe ROBING,
inženiring in storitve, d.o.o., Sora 21, Medvode, objavlja sklep:
ROBING, d.o.o., Sora 21, Medvode,
reg. št. vl. 1/28519/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 7. 2000.
Poplačane so vse obveznosti družbe in
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj družbe je Berce Robert, Na
Čerenu 5, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000
Srg 11914/2000
Rg-12888
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog BRAVIČ & CO., d.n.o., Lavrica, Srednjevaška 60, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega

registra družbe BRAVIČ & CO., d.n.o., Lavrica, Srednjevaška 60, objavlja sklep:
BRAVIČ & CO., d.n.o., Lavrica, Srednjevaška 60, reg. št. vl. 1/28426/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 7. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Ustanovitelj – družbenik je Bravič Matevž, Ljubljana, Andričeva ulica 16, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe
prenese na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2000
Srg 11439/2000
Rg-13977
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog PROMUS CO., podjetje za
trgovino in glasbeno dejavnost, d.o.o., IC
Trzin, Preske 7, Trzin, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe PROMUS CO., podjetje za
trgovino in glasbeno dejavnost, d.o.o., IC
Trzin, dne 19. 9. 2000 objavlja sklep:
PROMUS CO., podjetje za trgovino in
glasbeno dejavnost, d.o.o., IC Trzin, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 6. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marko Gašperlin, Beblerjev trg 3, Ljubljana in Janja Homan Gašperlin, Beblerjev trg 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,998.270 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje
družbe prenese na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000
Srg 12741/2000
Rg-13978
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog BEAUTY COMPANY, d.o.o.,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
BEAUTY COMPANY, podjetje za trgovino,
storitve, organizacijo in turizem, d.o.o., Ljubljana, Korytkova 20, objavlja sklep:
BEAUTY COMPANY, d.o.o., Korytkova
20, Ljubljana, reg. št. vl. 1/10448/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 8. 9. 2000.
Vse obveznosti družbe so poplačane in
urejena so vsa razmerja z delavci.
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Ustanoviteljica družbe je Dragica Kern,
Korytkova ulica 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,980.000 SIT, pki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na Dragico Kern.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2000
Srg 12553/2000
Rg-13979
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe AVRELIJA GRAD –
GORIUP, Agencija za industrijsko lastnino,
d.o.o., Kolodvorska 7, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe AVRELIJA
GRAD – GORIUP, Agencija za industrijsko
lastnino, d.o.o., Kolodvorska 7, Ljubljana,
objavlja sklep:
Družba AVRELIJA GRAD – GORIUP,
Agencija za industrijsko lastnino, d.o.o.,
Kolodvorska 7, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 5. 2000.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, družba
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanoviteljica je Avrelija-Marija GradGoriup, Celovška 93 A, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar jamči z vsem
svojim premoženjem.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2000
Srg 9562/2000
Rg-9046
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog članic DIREKTRA M, d.o.o.,
Kardeljeva pl.11a, Ljubljana, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra, dne 4. 7. 2000
objavlja sklep:
DIREKTA M, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Kardeljeva pl. 11a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 5. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marina Kancilja, Verdnikova 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju združenja po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.

Št.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu združenja iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2000

NOVA GORICA
Rg-8996
Družba EUROTEX, d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje Ravnica, s sedežem
Ravnica 12, Grgar, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vložka 1/2671/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine družbenikov z dne 9. 3. 2000.
Ustanovitelji Zavnik Mladen, Opekarniška cesta 37, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Zavnik Ludvika, Ul. Andreja Gabrščka
102, Šempeter pri Gorici, Zavnik Henri,
Ul. Andreja Gabrščka 102, Šempeter pri
Gorici, Zavnik Matjaž, Gabrje 86, Štanjel
in Zavnik Jožef, Ul. Andreja Gabrščka 102,
Šempeter pri Gorici, prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 3. 2000
Rg-10178
Družba FEŽNAR, d.o.o., Podjetje za
trgovino in turizem Idrijska Bela, Idrijska Bela 14, Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vložka 1/3075/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z
dne 3. 8. 2000.
Ustanovitelj Likar Dušan, Čargova ulica
5, Kanal, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 8. 2000

91 / 6. 10. 2000 / Stran 8355

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 127-6/00
Ob-36345
Veljavna pravila Sindikata delavcev
Podgorje Šentjernej, s sedežem v Šentjerneju, Trubarjeva cesta 24, ki so bila z
dne 26. 7. 2000 sprejeta na ustanovnem
zboru sindikata, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 175.
Št. 75102-028-9/00
Ob-36346
Pravila sindikata fakultete za matematiko in fiziko, Ljubljana, Jadranska 19,
sprejeta dne 20. 4. 2000, matična številka
1156527, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 139 dne 26. 9.
2000.
Št. 024-1/00
Ob-36560
Upravna enota Tolmin z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo pravila sindikata SKEI Sindikalna podružnica Gostol
TST Tolmin.
Pravila so vpisana v evidenco z dne
25. 9. 2000 pod zap. št. 38, z nazivom:
Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SKEI Gostol TST Tolmin.
Pravila so vpisana na zahtevo pooblaščene osebe sindikata SKEI Sindikalna podružnica Gostol TST Tolmin, s poslovnim
sedežem na Čiginju 63.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 6/2000
PO-13975
Okrajno sodišče v Mariboru v nepravdnem postopku predlagatelja Viljema Vošineka ml., stan. Podgorska pot 10, Kamnik, ki ga zastopa odv. Vanja Rakuljič iz
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Ljubljane, o predlogu za razglasitev za mrtvega – njegovega očeta – Viljema Aleksandra Vošinek, roj. 6. 2. 1908 v Celovcu
(Klagenfurt), nazadnje stan. Koroška 13 v
Mariboru, ki je bil maja in junija 1945 zaprt
v mariborskih zaporih in je za njim izginila
nato vsaka sled, lahko pa, da je bil junija
1945 tudi ustreljen ali v zaporu ali na Pohorju. Kolikor se navedeni pogrešani ne
bo javil v treh mesecih po objavi tega oklica ali sodišču ali predlagatelju ali njegovi
odvetnici ali skrbniku – Centru za socialno
delo Maribor, ali pa kdorkoli ne bo sporočil karkoli o njegovem življenju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2000

Amortizacije

N 17/2000
AM-6242
Na predlog Kristine Bornšek, stan. Pod
gabri 17, Celje, ki jo zastopa odvetnik Ivan
Levec iz Celja, je pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, in sicer začasnice št.
000028 z dne 15. 9. 1995 in začasnice
št. 000028B z dne 15. 3. 1996, za 405
delnic izdajatelja delniške družbe Cetis-Graf, d.d., Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 4. 2000
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Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2000
St 153/2000
S-36246
To sodišče je s sklepom St 153/2000
dne 25. 9. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Diokom trade international, d.o.o., Ljubljana, Cigaletova 11,
Ljubljana, matična številka 5544254, šifra
dejavnosti 07.022.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale-Robežnik 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 19. 12. 2000 ob 10.30, soba 352
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2000

St 112/2000
S-36244
To sodišče je s sklepom St 112/2000
dne 21. 9. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom MR Market trgovina na drobno, d.o.o., Trbovlje, Kolonija
1. maj 10/a – v stečaju, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2000

St 171/2000
S-36247
To sodišče je s sklepom St 171/2000
dne 25. 9. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Domark trgovina in storitve Domžale, d.o.o., Ljubljanska 59,
Domžale, matična številka 5296544, šifra
dejavnosti 11002.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica 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 se poziva, 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 19. 12. 2000 ob 10.15, soba 352
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2000

St 163/2000
S-36245
To sodišče je s sklepom opr. št. St
163/2000 z dne 18. 9. 2000 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kodre, podjetje za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ter popravila in vzdrževanje nakita in okrasnih predmetov, trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjevo nabrežje
27, matična št. 5575974, ter hkrati odločilo, da se ta postopek takoj zaključi in da
se dolžnik po pravnomočnosti sklepa o zaključku postopka izbriše iz sodnega registra.

St 21/96
S-36248
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Jeklotehna Indel, d.o.o., Maribor – v stečaju, ki
bo dne 25. 10. 2000 ob 10. uri v sobi 330
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 12/96-96
S-36265
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 12/96 na seji senata dne 21. 9. 2000
sprejelo naslednji sklep: stečajni postopek
nad dolžnikom Tesnila Trebnje, p.o. – v
stečaju, Velika Loka se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Tesnila Trebnje, p.o., – v stečaju, Velika Loka izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 9. 2000
St 16/2000
S-36266
To sodišče je dne 7. 9. 2000 izdalo
sklep, opr. št. St 16/2000, da se postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Kormetal, družba za predelavo barvastih kovin, plastike in storitev, d.d., Žerjav 79,
Črna na Koroškem, ki je bil začet s
sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, z dne 17. 7. 2000, ustavil.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 9. 2000
St 57/2000-11
S-36267
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 57/2000 sklep z dne 26. 9.
2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Farmin - Poslovni servis, Podjetje za gospodarsko svetovanje in poslovne storitve, d.o.o., Velenje, Trg mladosti
6, Velenje.
Odslej se firma dolžnika glasi: Farmin –
Poslovni servis, Podjetje za gospodarsko
svetovanje in poslovne storitve, d.o.o., Velenje, Trg mladosti 6, Velenje – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hramec Rudi, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, ter vpis začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izoločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 1. 2001 ob 9. uri na sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije v oglasno desko dne 26. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2000
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St 14/2000
S-36268
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Nika Investiranje in razvoj, d.d., Brežice, Trg izgnancev 1A, Brežice, za dne 25. 10. 2000 ob
9. uri v razpravni dvorani IV/II Okrožnega
sodišča v Krškem, CKŽ 12.
Upniki si lahko vpogledajo načrt finančne reorganizacije v sobi št. 218/II v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 9. 2000
St 53/2000
S-36269
To sodišče je s sklepom St 53/2000
dne 18. 9. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cardo, družba za mednarodno trgovino in zastopstva, d.d., Ljubljana, Dunajska 156, matična št.
5674123, šifra dejavnosti: 30.020, ter
hkrati odločilo, da se ta postopek takoj zaključi in da se dolžnik po pravnomočnosti
sklepa o zaključku postopka izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2000
St 93/2000
S-36270
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
93/2000 z dne 20. 9. 2000 na podlagi določila člena 99/II ZPPSL zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Donat, d.o.o., Puterlejeva 12, Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti tega 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 22. 9. 2000
St 11/99
S-36294
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Čipka, d.o.o., Idrija, Ul. IX. korpusa
1, Idrija – v stečaju, bo drugi narok za
preizkus terjatev 3. 11. 2000 ob 9. uri, v
sobi 112/I naslovnega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 9. 2000
St 145/2000
S-36295
To sodišče je s sklepom z dne 29. 8.
2000 pod opr. št. St 145/2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Vitrum Clasic, d.o.o., Podjetje za svetovanje in trgovino, Borova ulica 9a, Domžale, matična številka 5585970, šifra dejavnosti 51.190.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
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njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (29. 8.
2000).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva zaečtka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov, v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– SKB banka, d.d., Trg Ajdovščina 4,
Ljubljana,
– Irmi, d.o.o., Robbova 17, Vir, Domžale,
– Glasmik, d.o.o., C. 25. junija 1g, Nova Gorica,
– Kristal Maribor, d.d., Stritarjeva 24,
Maribor,
– Jože Volčini, Vir, Borova 9a, Domžale,
kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 29. 8. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000
St 1/98-145
S-36296
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika Tovarna pohištva Mizarstvo, d.d., Ljutomer,
Rada Pušenjaka 1 – v stečaju, stečajni
senat razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev.
Narok bo 14. 11. 2000 ob 13. uri, pri
tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev pri tukajšnjem sodišču, v sobi
št. 413/IV, in sicer v ponedeljek in petek v
času od 9. do 12. ure, v sredo pa v času od
9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 9. 2000
St 18/97-77
S-36297
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika
Blisk, Livarna in proizvodnja, d.o.o., Murska Sobota, Plese 9 – v stečaju, stečajni
senat razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev.
Narok bo 14. 11. 2000 ob 13.30, pri
tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev pri tukajšnjem sodišču, v sobi
št. 413/IV, in sicer v ponedeljek in petek v
času od 9. do 12. ure, v sredo pa v času od
9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 9. 2000
St 20/2000
S-36298
To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/2000 z dne 27. 9. 2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Valido, invalidsko podjetje, d.o.o., Dornavska c. 6, Ptuj, matična št. 5908183, šifra
dejavnosti 85.325.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
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silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov, v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski iz Zreč, Cesta na
Roglo 11/g.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ul. 13, Ljubljana,
– Čisto mesto, d.o.o., Dornavska c. 26,
Ptuj,
– Valido Stil, d.o.o., Dornavska c. 6,
Ptuj,
– Okrepčevalnica Gastro – Marjan Skok,
s.p., Rajšpova 16, Ptuj,
– Majda Horvat, Zg. Hajdina 65, kot
predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 27. 9. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 9. 2000
St 23/98
S-36299
To sodišče objavlja v stečajnem
postopku pod opr. št. St 23/98 sklep z dne
27. 9. 2000:
Stečajni senat, upoštevajoč predlog stečajnega upravitelja z dne 18. 9. 2000, ki ga
je sodišče prejelo neposredno dne 22. 9.
2000, v stečajnem postopku nad stečajnim
dolžnikom Drofenik Breda, s.p., Urša Center, Šmarje pri Jelšah 17, Šmarje pri
Jelšah – v stečaju, razpisuje II. narok za
preizkus terjatev, ki bo 18. 10. 2000 ob
15. uri, v sobi št. 106/I naslovnega sodišča, Prešernova 22, Celje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 9. 2000
St 15/99
S-36300
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Indos, Industrija transportnih
in hidravličnih strojev, d.d., Ljubljana – v
stečaju, ki se vodi pod opr. št. St 15/99,
razpisuje narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki bo dne 24. 10. 2000 ob 10.45,
soba 352/III tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2000
St 42/2000
S-36373
Poravnalni senat na podlagi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje narok
za prisilno poravnavo nad dolžnikom Scala
Zarja, Modna konfekcija, d.d., Petrovče
115, Petrovče, ki bo 25. oktobra 2000 ob
9. uri, v sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovalni pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
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podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 9. 2000
St 17/2000
S-36390
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča
opr. št. St 17/2000 z dne 27. 9. 2000 se
nad dolžnikom Protex, proizvodnja plastičnih, lesnih in kovinskih izdelkov, trgovina in storitve, d.o.o., Postojna, Rožna ulica 20, matična številka 5577756,
šifra dejavnosti 25.240, začne stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se določi odv.
Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo 18. 12.
2000 ob 9. uri, v sobi št. 130/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 9. 2000
St 80/2000
S-36391
To sodišče je dne 14. 9. 2000 s
sklepom opr. št. St 80/2000 začelo stečajni postopek nad podjetjem Oblačila Stessl,
Proizvodnja tekstilnih izdelkov in oblačila, d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 37/a.
Odslej firma glasi: Oblačila Stessl, Proizvodnja tekstilnih izdelkov in oblačila, d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Tržaška cesta 37/a,
njegova matična številka je 5708192, šifra
dejavnosti pa 18220.
Za stečajno upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan. Koroška c. 75, 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 18. 12.
2000 ob 9. uri, v sobi št. 240 tega sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 14. 9.
2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2000
St 117/2000
S-36392
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Tika Trbovlje, d.d., Cesta
Tončke Čeč 44, Trbovlje, za dne 25. 10.
2000 ob 12. uri, v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2000
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St 181/2000
S-36393
To sodišče je s sklepom z dne 12. 9.
2000 pod opr. št. 181/2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom ITPP,
d.d., Opekarska 45, Ribnica, matična številka 5034027, šifra dejavnosti 28.730.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12. 9.
2000).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper,
– Riko Kor, d.o.o., Lepovče 22, Ribnica,
– Inštitut za varilstvo, d.o.o., Ptujska 19,
Ljubljana,
– Marta Tekavec kot predstavnica delavcev, Knafljev trg 4, Ribnica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 12. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2000
St 85/99
S-36502
To sodišče je s sklepom opr. št. St
85/99 z dne 12. 7. 2000 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom VEGA,
proizvodnja optičnih naprav, d.d., Stegne 13a, Ljubljana in njegovimi upniki, po
kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
Upnikom razreda B izplača dolžnik 60%
na dan začetka postopka prisilne poravnave
ugotovljene terjatve, in sicer v roku treh let
od pravnomočnosti sklepa z obrestno mero
v višini TOM+5% od dne začetka postopka
prisilne poravnave do plačila.
Upnikom razreda C izplača dolžnik 20%
na dan začetka postopka prisilne poravnave
ugotovljene terjatve do 30. 12. 2000 z
obrestno mero v višini TOM+3% od dne
začetka postopka prisilne poravnave do plačila.

Ugotovi se, da so upniki razreda D pristali na vplačilo stvarnega vložka s prenosom terjatev na dolžnika ter bodo po pravnomočnosti prisilne poravnave pridobili v
družbi delnice, kot sledi:
– Iskra Invest, d.d., Ljubljana (4004 delnic),
– Metrel, d.d., Horjul (6714 delnic),
– VCS, d.o.o., Ljubljana (40273 delnic).
Ugotovi se, da na ločitvene upnike razreda A sklenjena prisilna poravnava nima
učinka.
Ugotovi se, da je dolžnik v skladu z
51. členom ZPPSL v načrtu finančne reorganizacije predvidel prenehanje delovnega
razmerja za delavce ter o tem seznanil pristojni organ za zaposlovanje.
Priloge sklepa so seznami upnikov z glasovalno pravico, faktorjem za posamezno
terjatev, višino ugotovljenih in verjetnih terjatev, razvrstitvijo posameznih terjatev v razrede ter višina zmanjšanih terjatev po sklenitvi prisilne poravnave ter deležem pri glasovanju (prilogi I in II).
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
5. 7. 2000. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 5. 9.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000
St 22/2000
S-36503
To sodišče objavlja v stečajnem postopku pod opr. št. St 22/2000 sklep z dne
27. 9. 2000:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ŠIF, Družba za avtoprevoz, zemeljska
dela in trgovino, d.o.o., Marija Dobje 14,
Dramlje – v stečaju, se v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL, zaključi.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ŠIF, Družba za
avtoprevoz, zemeljska dela in trgovino,
d.o.o., Marija Dobje 14, Dramlje – v stečaju, iz sodnega registra.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
4. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 9. 2000
St 33/2000
S-36572
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/2000 sklep z dne 29. 9.
2000
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Texoles Trgovina, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, Velenje.
Odslej se firma dolžnika glasi: Texoles,
Trgovina, d.o.o., Velenje, Efenkova 61,
Velenje – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hramec Rudi, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
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prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 1. 2001 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 29. 9.
2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 2000

Izvršbe in zavarovanja
Z 2000/00250
IZ-10217
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00250, ki ga je dne 25. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. L 1
in L 2 v skupni izmeri 62 m2, ki se nahaja na
severovzhodnem delu novega objekta, zgrajenega na parcelnih številkah 3134,
3103/1, 3104/3, 3130/5 in 3136, vse
k.o. Domžale, ki je last zastavnega dolžnika
SGP Graditelj, d.d., Splošno gradbeno podjetje Kamnik, Maistrova 7, Kamnik, zastavna pravica v korist upnice SKB Banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 8. 2000
Z 2000/00505
IZ-10246
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00505, ki ga je dne 31. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 34 v skupni izmeri 55,77 m2, v III.
nadstropju stanovanjskega objekta Ul. Martina Krpana 5 v Ljubljani, parc. št. 505/7,
vl. št. 1509, k.o. Zg. Šiška, ki je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne
28. 6. 1999, sklenjene s prodajalcem Bredo Mohorič iz Ljubljane, Novakova ul. 3,
zastavna pravica v korist upnice Slovenske
zadružne kmetijske banke, d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000
Z 2000/01225
IZ-10247
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01225, ki ga je dne 31. 8. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 4, v I.
mansardi lamele F, poslovno stanovanjskega objekta na Topniški ul. št. 35 v Ljubljani, v

Št.

skupni izmeri 38,95 m2, s pripadajočo
shrambo št. 7 v kleti objekta, ki je last zastaviteljev, vsakega do 1/2 na podlagi prodajne
pogodbe z dne 22. 6. 1994, sklenjene s
prodajalcema Pavlin Karmen, Trg svobode
3a, Kobarid in Sotlar Mihom, Podrožniška 7,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2000
Z 2000/01339
IZ-10248
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01339, ki ga je dne 31. 8. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše
v Ljubljani, na naslovu Slovenska cesta 12, v
izmeri 36,25 m2, ki je last zastaviteljice na
podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju z
dne 11. 3. 1992, sklenjene s Kristino Vizjak
– izročiteljico in prevzemnikom – zastaviteljico, zastavna pravica v korist upnika Volksbank – Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 47.574,37 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2000
Z 2000/01233
IZ-10249
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01233, ki ga je dne 31. 8. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 14 v
soseski BS7 – Lamela 33 – Bratovševa ploščad 33, v neto koristni površini 67,48 m2,
ki mu pripada še terasa tip C3 v objektu
lamela – 33 in soba v podpritličju št. 14 ter
solastniški delež na skupnih prostorih, objektih in napravah stanovanjskega bloka, ki
stoji na parc. št. 1470, 1246 in 1247, k.o.
Ježica, ki je last dolžnika in zastaviteljice,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalko Jasno Tatjano Petan, Bratovževa ploščad 33, Ljubljana, dne 17. 2. 2000 in aneksa k tej pogodbi
z dne 6. 3. 2000, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,703.525 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2000
Z 2000/01266
IZ-10250
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01266, ki ga je dne 31. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na 5.684/10.000 nepremičnine – prostorov v pritličju in kleti v stavbi na
Smoletovi 18 v Ljubljani, ki je last zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 12. 1997, sklenjene s prodajalcem Prelest, d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000
Z 2000/00352-10
IZ-10251
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00352 z dne 8. 3. 2000
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je bil poslovni prostor v objektu A – Tržnica
Koseze, št. lokala a 8/I, v kletni etaži v
bruto površini ca. 29,38 m2, v območju urejanja ŠS 1/5 Koseze, ki je last dolžnika
Laser Print, d.o.o., Stanežiče 3/g, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št.
100-122/111-92 z dne 17. 11. 1992,
sklenjene s prodajalcem Ing inženiring p.o.,
Ljubljana, Celovška 136, ki ga zastopa v.d.
direktorja V. Zmagoslava Begojev Klofutar,
dipl. inž. arh. in kupcem – dolžnikom, z
dnem 31. 8. 2000, zarubljen v korist upnice Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2000
Z 2000/01229
IZ-10252
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01229, ki ga je dne 31. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enodružinski vrstni stanovanjski hiši št. 2, ki je zgrajena na parc. št.
1803/11, vl. št. 479, k.o. Brdo, v izmeri
147 m2, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 7. 1995, sklenjene s prodajalcem Coston, d.o.o., Ljubljana,
Podgrajska 4, zastavna pravica v korist upnika Pinus, d.d., Grajski trg 21, Rače, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 63.074
DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000
Z 2000/01262
IZ-10253
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01262, ki ga je dne 31. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju v II. nadstropju, št. 11, v izmeri
80,84 m2, na naslovu Ljubljana, Ulica bratov Učakar 54, s pripadajočo kletjo in garažo ter solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih, objektih, delih in napravah v
stavbi, ki stoji na parc. št. 2219/25, vpisani
v vl. št. 3576, k.o. Zg. Šiška, ki je last
zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, dne 11. 2.
1993, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000
Z 2000/01221
IZ-10254
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01221, ki ga je dne 31. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju v
Ljubljani, Ptujska 14, v I. nadstropju, v skupni izmeri 66,94 m2 s pripadajočim idealnim solastniškim deležem na skupnih površinah in napravah, kakor tudi na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše Dimičeva
12, Ljubljana, ki je last zastaviteljev v nedoločenem deležu na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 77/548 z
dne 7. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem
Republiko Slovenijo – Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana, Dimičeva 12, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
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ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2000
Z 120/2000
Ob-10264
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje, do dolžnika R.G.R., gostinsko, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Šaleška 2 b,
Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z 120/2000 z dne 26. 6.
2000, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 10,000.000 SIT s
pripadki, v korist upnice ustanovljena zastavna pravica na stanovanju št. 20 v 4.
nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Šaleška 2b (stanovanjska hiša stoji na parceli
št. 2617/1, vpisani pri vl. št. 700, k.o. Velenje), v izmeri 79,22 m2, katerega lastnika
sta na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
89 z dne 14. 10. 1993 in aneksa k le tej z
dne 5. 8. 1997, zastavitelja Angela in Robert Ribič, Šaleška 2 b, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 9. 2000
In 00/00105
IZ-9121
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa – sporazuma opr. št. SV
410/2000 notarja Borisa Lepše z dne
16. 5. 2000, katerega sestavni del je tudi
kreditna pogodba št. 59900146 z dne
11. 5. 2000, izvršljivo terjatev upnika Hypo
Alpe Adria Banka, d.d., Ljubljana, Trg OF
12, Ljubljana, do dolžnika Orion Invest LTD,
d.o.o., Prušnikova 106/I, Ljubljana, v višini
95.000 EUR, pri čemer so roki in način
vračila, obresti in zapadlosti ter drugi pogoji, določeni v spredaj navedenem notarskem
zapisu in s tem stroški izvršilnega postopka
in eventualnimi zamudnimi obrestmi, se v
korist upnika Hypo Alpe Adria Banka, d.d.,
Ljubljana, Trg OF 12, Ljubljana, popiše in s
tem opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in jo je dolžnik pridobil
na podlagi kupne pogodbe, in sicer:
– na nepremičnini v Logatcu, Pavšičeva
36, ki se nahaja v 4. nadstropju in meri
49 m2,
– na nepremičnini v Logatcu, Rovtarska
c. 16, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske stavbe in meri 53,14 m2, ki stoji na parc.
št. 332, vl. št. 754, k.o. Blekova vas in
– na nepremičnini Koroška c. 2, Ljubljana, ležeči v I. nadstropju stanovanjske stavbe, ki stoji na parc. št. 329, k.o. Bežigrad, v
izmeri 86,13 m2.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 7. 2000

Razpisi
delovnih mest
Ob-36347
Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

direktorice oziroma direktorja
Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine.
Na razpisno delovno mesto bo imenovana kandidatka oziroma bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodstvenih delovnih
mestih,
– sposobnost za vodenje zavoda,
– poznavanje področja varstva kulturne
dediščine,
– obvladanje najmanj enega svetovnega
jezika.
Kandidatka oziroma kandidat mora k prijavi priložiti življenjepis s seznamom narejenih in objavljenih del, dokazila o izpolnjevnju pogojev in svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda.
Minister za kulturo bo izbrano kandidatko oziroma izbranega kandidata po predhodnem mnenju sveta zavoda imenoval za poslovno direktorico oziroma za poslovnega
direktorja za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidatke in kandidati obveščeni v tridesetih dneh od dneva
objave razpisa.
Prijave naj kandidatke in kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom “Razpis –
ZVKD” v desetih dneh po objavi razpisa na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva
5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo
Ob-36364
Na podlagi 42. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91) in 25. člena statuta
javnega zavoda razpisuje Kobilarna Lipica
delovno mesto
strokovnega vodje javnega zavoda
Kobilarna Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba iz ustreznega strokovnega področja s področja kmetijstva, smer
zootehnika oziroma veterina,
– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekcije in rodovništva v konjereji,
– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program
dela.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po tej objavi
na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210
Sežana, z oznako “Za razpis – strokovni
vodja”. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v
15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Kobilarna Lipica
Št. 2000/24
Ob-36400
Svet Centra za socialno delo Ljubljana
Vič-Rudnik objavlja razpis za imenovanje
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje, ki so:
– da imajo visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške in
njenih specialnih disciplin, pravne, upravne
ali sociološke smeri,

– da imajo 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– da imajo opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo
razpisni komisiji pisno predstavili razvojni
program dela Centra.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Prijave sprejema razpisna komisija za
imenovanje direktorja pri Centru za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, Tržaška cesta
2, 1111 Ljubljana, do 15 dni po objavi, v
zaprtih kuvertah z oznako “za razpis”.
Prijavljene kandidate bomo o izidu razpisa obvestili v 30 dneh po končanem zbiranju ponudb.
Center za socialno delo
Ljubljana Vič-Rudnik
Št. 111-2/00-0515
Ob-36501
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):
a) – 1 prosto mesto vrhovnega sodnika na kazenskem oddelku Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije,
– 1 prosto delovno mesto sodnika na
gospodarskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
b) – 1 prosto mesto višjega sodnika
na civilnem oddelku Višjega sodišča v
Celju,
c) – 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Mariboru,
č) – 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremebah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;
K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolnitah zakona o sodniški službi;
K I/č
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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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. 3984/00
Ob-36473
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: približno 68.000 ton naf-

Št.

tnih derivatov v ocenjeni vrednosti
6.600,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: rezervoarji, ki jih bo določil naročnik.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: december 2000.
5.
Zavod RS za blagovne rezerve,
Ljubljana
Št. 0512/3-308/120-00
Ob-36497
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: nakup poslovnega objekta z zunanjo
ureditvijo, s postopnim odplačevanjem na
10 let, za Policijsko postajo Moste ali nakup stavbnega zemljišča za izgradnjo Policijske postaje Moste, in sicer:
– objekt ca. 3500 m2,
– celotno zemljišče 5000-7000 m2.
3. Kraj - lokacija: lokacija bivše Občine
Ljubljana-Moste-Polje (brez območja Polje).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: izgradnja objekta v
letu 2003, oziroma samo nakup stavbnega
zemljišča v prvi polovici l. 2001.
5.
Ministrstvo za notranje zadeve
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2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: zavarovanje premoženja
– požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti.
Ocenjena
vrednost
naročila:
260,000.000 SIT (vključno s 6,5% davkom).
3. Kraj izvedbe: Preskrbovalno območje
Elektro Maribor, d.d.:
– Maribor: uprava – Vetrinjska ul. 2, Maribor, območje PE Maribor okolica – sedež
Veselova 6, območje PE Maribor mesto –
sedež Vodovodna ul. 2, Elektroremontne
delavnice Radvanje – Majcigerjeva 23, PE
Gradnje in montaže Maribor – Veselova 11,
– Slovenska Bistrica: območje PE Slovenska Bistrica – sedež Kolodvorska 21a,
– Gornja Radgona: območje PE Gornja
Radgona – sedež Lackova 4,
– Murska Sobota: območje PE Murska
Sobota – sedež Lendavska 31,
– Ptuj: območje PE Ptuj – sedež Ormoška c. 26a,
– Ljutomer: PE Elektromontaže Ljutomer, Postružnikova 3, Ljutomer.
4., 5.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

ZJN-02-B
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
Ob-36462
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: adaptacija
vojašnice v Škofji Loki za potrebe CSD
Škofja Loka, ki obsega: gradbeno obrtniška in instalacijska dela, zunanjo ureditev in priključke.
Ocenjena vrednost: 192,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: januar
2001.
5. Morebitne druge informacije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 28, Ljubljana, Dunja Bubanj,
udia., tel. 01/478-34-93.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-36479
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Občina

Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, faks
063/710-27-44.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbeno
obrtniška, instalacijska dela in zunanja
ureditev Varstveno delovnega centra in
stanovanj. Ocenjena vrednost del:
250,000.000 SIT brez opreme.
3. Kraj izvedbe del: Žalec.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: januar
2001.
5. Morebitne druge informacije: Občina
Žalec, Ul. Savinjske čete 5, oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (ga.
Rehar).
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve in
Občina Žalec

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev
Ob-36635
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, faks 062/222-241.

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
Št. 132/2000
Ob-36286
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-21-86.
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 terenskih motornih
vozil za celoto oziroma po blagovnih skupinah – 5 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali za posamezno blagovno skupino:
– blagovna skupina A:
– 1 terensko vozilo s prostornino
motorja do 2500 ccm, 3 vrata,
– 3 terenska vozila s prostornino
motorja do 2500 ccm, 5 vrat,
– blagovna skupina B:
– 1 osebno terensko vozilo karavan s prostornino motorja do 2000 ccm.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
20,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– blagovna skupina A: ca. 15,000.000
SIT,
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– blagovna skupina B: ca. 5,000.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za
obe navedeni blagovni skupini maksimalno
45 dni.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do konca leta 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Marko Črne, Avtopark, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks
175-21-86.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 10. 2000
do 17. 10. 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 faksu in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri APP Ljubljana, št.
50101-603-45036, sklic na številko
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 točko 6.(a), faks 175-21-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 27. 10.
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. 132/2000 –
terenska vozila”.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi 52/V –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 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 raz-
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pisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 3018/2000-1
Ob-36341
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta
15, 1270 Litija,. faks 01/890-00-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
Ponoviška cesta 15, 1270 Litija – dvorišče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: mostna tehtnica z betonsko ploščo, kapacitete od 200 kg
do 30 ton.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo za del zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delna dobava ni možna.
(d) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: takoj oziroma do 20. 11. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Roman Ciglar, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, tel.
01/890-00-10.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 10. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 10. 2000 do 9. ure ne glede na vrsto
prinosa.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, tajništvo direktorja.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj: ponudba
za dobavo tehtnice”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 10. 2000 ob 10. uri na sedežu javnega
podjetja, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.
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: z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba
skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so sestavni del razpisne dokumentacije.

13. Datum po katerem ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 17. 10. 2000 od 9.
ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): so
navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
Št. 537/00
Ob-36342
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: NIB, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava revij in baz podatkov za knjižnico Biološkega središča v
Ljubljani v letu 2001: 1. sklop – revije,
2. sklop – baze podatkov (specifikacija za
vsak sklop je opredeljena v razpisni dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: po sklopih ali skupno.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupaj
okoli 12,300.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop okoli 7,500.000 SIT, 2. sklop
okoli 4,800.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nacionalni inštitut za biologijo, tajništvo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000 do
14. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 11. uri, v Biološkem središču v Ljubljani, sejna soba, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik ponudbi priložiti po dve bianco, podpisani menici, skupaj s podpisano menično izjavo, za vsak sklop posebej.
Višina garancije je 10% predvidene vrednosti javnega razpisa za posamezen sklop, kar
znaša za revije 750.000 SIT in za baze podatkov 480.000 SIT. Trajanje garancije je
30 dni po datumu, ki je določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
V roku trajanja te garancije mora izbrani pobudnik skleniti pogodbo in izročiti garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
10., 11. 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: dan javnega odpiranja ponudb.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana predvsem naslednja merila:
Kriterij

ustreznost ponudbe zahtevani
specifikaciji
cena
plačilni pogoji
skupaj

Ponder

40
60
10
100

Vsak od navedenih kriterijev se točkuje z
ocenami od 1 (slabo) do 5 (odlično). Oceno
postavijo člani komisije načeloma sporazumno. Če do tega ne pride, glasujejo o predlogu ocene. Upošteva se tista ocena, ki prejme večino. Dobljena ocena po kriteriju se
pomnoži s ponderjem za ta kriterij. Nato se
bodo seštele točke iz vseh kriterijev. Tista
ponudba, ki na ta način zbere največje število točk dobi rang 1, itd.
15., 16., 17.
Nacionalni inštitut za biologijo
Ob-36348
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, faks 02/581-16-10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: reševalno vozilo za Zdravstveni dom Ljutomer.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Oddelek za družbene dejavnosti Uprave občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, kontaktna
oseba
Dominika
Grilc,
tel.
02/584-90-48.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 27. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT in 19% DDV v
višini 1.615 SIT, z virmanom na ŽR št.
51930-630-76197.
Dostaviti je potrebno potrdilo o registraciji Davčnega urada za DDV.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 12. uri, v prostorih Občine
Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora ponudnik predložiti za dokazovanje pogojev, je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, garancijski rok, rok izvedbe.
15., 16., 17.
Občina Ljutomer
Ob-36350
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, 8270 Krško, tel.
07/49-11-300, faks 07/49-11-323.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Jurija
Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki in ribe,
3. jajca,
4. sadje in zelenjava,
5. sadni sokovi in drugi napitki,
6. testenine,
7. kruh in pekovsko pecivo,
8. splošno prehrambeno blago.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo na del razpisanega javnega naročila (sklope živil ali posamezna živila).
Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezne sklope izbere več ponudnikov.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,300.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop: 3,200.000 SIT,
2. sklop: 9,500.000 SIT,
3. sklop: 450.000 SIT,
4. sklop: 2,800.000 SIT,
5. sklop: 600.000 SIT,
6. sklop: 750.000 SIT,
7. sklop: 8,000.000 SIT,
8. sklop: 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava; začetek 1. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
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pisna dokumentacija je na razpolago po
predhodni najavi, na naslovu naročnika
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, 8270 Krško – v računovodstvu
šole, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro, do vključno 16. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je
5.000 SIT, davek je vštet v ceno. Potrdilo o
vplačilu na ŽR naročnika (51600-603-30117,
sklic na št. 5112) je treba predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 27. 10. 2000 do
11. ure, v tajništvu šole.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika Osnovna šola
Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, 8270
Krško, v tajništvo, med 8. in 12. uro.
Ponudbo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba javni razpis”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 10. 2000
ob 12. uri, na naslovu naročnika Osnovna
šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1,
8270 Krško.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki, ki predložijo ponudbe,
katerih vrednost je višja od zneska, ki je določen v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS, morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljive na prvi
poziv v višini 5% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora biti veljavna 90 dni od
roka, določenega za predložitev ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o javnih zavodih.
Plačilni rok je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 12 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe 90 dni od roka za
predložitev ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 10 točk,
– kvaliteta živil 10 točk,
– lastna proizvodnja 5 točk,
– reference ponudnika 5 točk,
– plačilni pogoji 3 točke,
– posebne ugodnosti ponudnika 3 točke.
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Merila so prikazana v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Osnovna šola Jurija Dalmatina
Krško
Št. 134/2000
Ob-36374
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1500 Ljubljana, faks 475-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 kompleta prenosnih zvez
za TV prenose s terena.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za naročilo
v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
23,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 90
do 120 dni.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
130 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, pri Tereziji
Valentinčič, tel. 01/475-27-12, faks
01/475-27-10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 10. 2000
do 17. 10. 2000, med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 01/475-27-10 in
na podlagi dokazila o vplačilu.
Način plačila je negotovinski, na račun
RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št. računa 50101-603-45036, sklic
na št. 00-51-634-566 in z navedbo davčne
številke in sedež podjetja; za ponudnike iz
tujine pri Nova LB, d.d., Ljubljana, št. računa 900-7100-25946/2, z oznako predmeta plačila (št. razpisa).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 14. ure,
v vložišče RTV Slovenija.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Kolodvorska 2, 1500 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. RTV/134/2000 – prenosne zveze za TV prenose s terena”. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 11. uri, v veliki sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1500 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 500.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
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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):
– cena blaga, plačilni pogoji,
– tehnična ustreznost,
– servisiranje opreme in dobavljivost rezervnih delov,
– garancijski rok,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,
faks 01/475-21-86,
– za tehnični del pri Jožetu Bergantu faks
01/475-27-10.
16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 135/2000
Ob-36383
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1500 Ljubljana, faks 475-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos električni agregat za
OC Kum.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje samo za naročilo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 130
dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
140 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, pri Tereziji
Valentinčič, tel. 01/475-27-12, faks
01/475-27-10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 10. 2000
do 17. 10. 2000, med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 01/475-27-10 in
na podlagi dokazila o vplačilu.
Način plačila je negotovinski, na račun
RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št. računa 50101-603-45036, sklic
na št. 00-51-634-566 in z navedbo davčne
številke in sedež podjetja; za ponudnike iz
tujine pri Nova LB, d.d., Ljubljana, št. računa 900-7100-25946/2, z oznako predmeta plačila (št. razpisa).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 11. 2000 do 14. ure,
v vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Kolodvorska 2, 1500 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. RTV/135/2000 – električni agregat za OC Kum”. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 11. uri, v veliki sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1500 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 500.000 SIT.
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):
– cena blaga, plačilni pogoji in rok
plačila,
– tehnične in upravljalske lastnosti,
– servisiranje opreme in dobavljivost rezervnih delov,
– garancijski rok,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,
faks 01/475-21-86,
– za tehnični del pri Francu Ložarju, faks
01/475-27-10.
16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 332-04-21/00
Ob-36378
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delno ponovljen javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila za Oddelek za organizirano prehrano po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi blago v celoti po posamezni točki specifikacije iz razpisne dokumentacije (točke specifikacije so: I.a. mleko in mlečni izdelki, III. maščobna živila,
V.č. vložena zelenjava in sadje, VI.a. kava,
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čaji in servirni sladkor, VI.h. sladila, VI.c.
koncentrati, VI.č. začimbe, VI.d. pivo, VI.e.
vino, VI.f. žgane pijače, VI.g. gazirane brezalkoholne pijače, VI.h. negazirane brezalkoholne pijače).
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila: 38,500.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 12. 2000, postopno (dnevne, tedenske dobave).
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2001.
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, Romana Zajc ali
Mojca Gregorič, s pooblastilom za dvig razpisne dokumentacije; faks 01/478-55-79,
informacije po tel. 01/478-52-40, Tatjana
Kozole, vsak delovni dan od 8.30 do 10.
ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 10. 2000,
vsak delovni dan od 8.30 do 10. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 11. 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: kolikor se bo ponudnik javil na
več točk, katerih skupna ocenjena vrednost
delnega ponovnega javnega razpisa presega 25,000.000 SIT, mora ponudnik k ponudbi kot finančno zavarovanje za resnost
ponudbe priložiti bančno garancijo, po vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini 10%
od ocenjene vrednosti delnega ponovnega
javnega razpisa po točkah, za katere bo
oddal ponudbo, z veljavnostjo do vključno
datuma veljavnosti ponudbe, to je najmanj
do 4. 2. 2001. Kolikor se bo ponudnik javil
na več točk, katerih skupna ocenjena vrednost delnega ponovnega javnega razpisa
ne presega 25,000.000 SIT, mora ponudnik k ponudbi kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe priložiti akceptni nalog s
pooblastilom za vnovčenje v višini 10% od
ocenjene vrednosti delnega ponovnega javnega razpisa po točkah, za katere bo oddal
ponudbo, z veljavnostjo do vključno datuma
veljavnosti ponudbe, to je najmanj do 4. 2.
2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 2. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (0–45
točk),
2. plačilni pogoji (0,2 točki za vsak
dan daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za 60 dni),
3. dobavni rok za urgentna naročila
(5 točk za dobavni rok v 1 uri, 3 točke za
dobavni rok v 2 urah),
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (3 točke).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 4 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.
5. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 29. 11.
2000.
16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-36395
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola XIV. divizije Senovo,
Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo, tel.
07/488-19-00, faks 07/488-19-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
4. sadje in zelenjava,
5. ribe,
6. jajca,
7. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno
javno naročilo ali samo za del razpisanega
javnega naročila (skupine živil ali posamezna
živila). Naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezne skupine izbere več dobaviteljev.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,860.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. meso in mesni izdelki – 2,344.300
SIT,
2. mleko in mlečni izdelki –
2,158.600 SIT,
3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki – 4,422.700 SIT,
4. sadje in zelenjava – 1,618.200 SIT,
5. ribe – 195.000 SIT,
6. jajca – 57.200 SIT,
7. ostalo prehrambeno blago –
2,064.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava, začetek 1. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 31. 12.
2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV.
divizije 3, Senovo – v pisarni šole, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
16. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, davek je vštet v ceno.
Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika
(51600-603-30047, sklic na št.: 2001) je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 27. 10. 2000 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola XIV. divizije
Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo, z napisom “Ponudba javni razpis – ne odpiraj”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 2000 ob 9. uri, na naslovu naročnika, Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg
XIV. divizije 3, Senovo.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 12 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
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: 90 dni od roka
za predložitev ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 10 točk,
– kvaliteta živil 10 točk,
– lastna proizvodnja 5 točk,
– reference ponudnika 5 točk,
– plačilni pogoji 3 točke,
– posebne ugodnosti ponudnika 3 točke.
15., 16., 17.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
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Št. 4/2000
Ob-36399
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg
2, 1230 Domžale, telefaks 7214-459.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: UZ aparat – 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobava
blaga v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6
tednov od sklenitve pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Domžale, Cvetka Vesel,
Mestni trg 2, 1230 Domžale.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT na žiro
račun Zdravstvenega doma Domžale, št.
50120-603-55396 ali gotovinsko v blagajni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 10. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Domžale,
tajništvo, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 2000 ob 13. uri v Zdravstvenem
domu Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale – sejna soba.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– najnižja cena in
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije samo v pisni obliki
se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
16., 17.
Zdravstveni dom Domžale
Ob-36401
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, telefaks 061/132-10-76.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek nabavna služba, Zaloška 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinska in laboratorijska oprema:
– črpalka infuzijska dvopotna: 5 kosov,
– prevezovalni voziček ali voziček za
zdravila: 11 kosov,
– servirna obposteljna mizica: 15 kosov,
– monitor za kontinuiran nadzor vitalnih
funkcij intenzivnega bolnika: 1 kos,
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– EKG - monitor s pulzno oksimetrijo; 3
kose,
– pulzni oksimeter stacionaren in prenosen hrati: 2 kosa,
– pulzni oskimeter ročni: 1 kos,
– aparat za koagulacijo žil: 1 kos,
– optični sigmoido-fiberskop: 1 kos,
– inštrumentarska miza: 1 kos,
– kontejner za sterilizacijo inštrumentov:
1 kos,
– hidravlična inštrumentarska miza: 1
kos,
– aspirator za zaprt sistem aspiracije: 1
kos,
– anestezijski aparat z razširjenim monitoringom: 1 kos,
– osnovni monitor za radijske aplikacije:
1 kos,
– tens aparat mini: 2 kosa,
– tens aparat: 1 kos,
– fiberscop za trahealno intubacijo in
aspiracijo dihalnih poti z endoskopsko sukcijsko pumpo: 1 kos,
– laboratorijska tehtnica: 1 kos,
– mikroskop binokularni: 1 kos,
– mikroskop za skrining DKS: 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko ponudi katerokoli razpisano
opremo pod posamezno alineo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Onkološki inštitut Ljubljana, nabavna služba,
Zaloška 5, Ljubljana, tel. 061/131 72 76
telefaks 061/132-10-76.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT pred dvigom razpisne dokumentacije na blagajni Onkološkega inštituta, Zaloška 5 ali na žiro račun št.
50103-603-45793.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana, nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek 7. 11. 2000, ob 10. uri, Onkološki inštitut Ljubljana, Stavba C, sejna soba, Zaloška 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% razpisane vrednosti za
ponujeno opremo v skupni vrednosti nad
5,000.000 SIT, trajanje garancije do roka
veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik odgovarja za izvedbo prejetega naročila naročniku ne glede na število podizvajalcev.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o javnih naročilih in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
100%.
Način uporabe meril je v razpisni
dokumentaciji.
15., 16., 17.
Onkološki inštitut, Ljubljana
Št. 7523/00
Ob-36402
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava letne mehanizacije.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval samo popolne ponudbe.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno november 2000–februar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
27. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.000 SIT, s potrjenim nalogom za prenos, na ŽR
50102-601-21275, ali z gotovino v blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 11. 2000 do 14.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 308 – tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 107.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene.
Veljavnost bančne garancije mora biti
najmanj 70 dni od odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno nastopanje (joint venture) z navedbo in
pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega razpisa, da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega naročila.
Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 31. 10. 2000 do
10. 1. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.
Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve, ki bodo naročniku
posredovane pisno do 25. 10. 2000.
Morebitne druge informacije o javnem
razpisu dobijo ponudniki na naslovu naročnika ali po tel. 01/518-84-00, Brane Bizjan, inž.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
65 z dne 21. 7. 2000, Ob-32454, objava o
izidu pa dne 6. 10. 2000.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana
Št. 5724/00
Ob-36408
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vozil.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
naročnik bo upošteval samo popolne ponudbe.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
43,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

Št.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, s potrjenim nalogom za prenos, na ŽR 50102-601-21275,
ali z gotovino v blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 308 – tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 108.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene.
Veljavnost bančne garancije mora biti
najmanj 70 dni od odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega razpisa, da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega naročila.
Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 7. 11. 2000 do
17. 1. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.
Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve, ki bodo naročniku posredovane pisno do 2. 11.
2000.
Morebitne druge informacije o javnem
razpisu dobijo ponudniki na naslovu naročnika ali po tel. 01/518-84-00, Brane Bizjan, inž.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
65 z dne 21. 7. 2000, Ob-32455, objava o
izidu pa dne 6. 10. 2000.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana
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Št. 1148
Ob-36411
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik,
064/469-442.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (razpis je ponovljen).
3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik KOPA.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za določanje dušikovega oksida v izdihanem zraku.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvidoma do 20. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik 36, Golnik,
javna naročila.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 10. 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
št.
51500-603-34158.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 10. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik - KOPA,
Golnik 36, 4202 Golnik, tajništvo uprave,
kontaktna oseba je Ksenija Podržaj, tel.
064/469-441.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje pondub bo 27. 10. 2000
ob 12. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik - KOPA, Golnik 36, Golnik.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: opredeljeno v razpisni dokumnetaciji naročnika.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 27. 10.
2000 od 12. ure.
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 - KOPA,
Golnik
Št. 7182
Ob-36419
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center šolskih in obšolskih dejav-
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nosti, Komenskega 12, Ljubljana, faks
01/234 53 73.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Gorenja vas pri Zrečah (I, II in III), drugi domovi CŠOD (IV in V).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– I. nevtralna kuhinjska oprema in kuhinjski stroji,
– II. drobni kuhinjski inventar in pripomočki,
– III. bivanjska oprema,
– IV. kuhinjska oprema,
– V. 2 osebna avtomobila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji lahko predložijo ponudbo tudi za
posamezne sklope naročila (I, II, III, IV, V).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
36,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. 9,000.000 SIT,
II. 2,000.000 SIT,
III. 16,000.000 SIT,
IV. 4,400.000 SIT,
V. 4,600.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do
konca leta 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
CŠOD, Komenskega 12, Ljubljana, tajništvo, kontaktna oseba je Irena Škorjanc, od
9. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT je potrebno
vplačati
na
račun
št.
50100-603-43666.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, 1000
Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 2000 ob 12. uri v sejni sobi CŠOD,
II. nad., Komenskega 12, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– če je vrednost sklopov, ki jih vsebuje
ponudba, nad 25 mio SIT, mora ponudnik
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponujene vrednosti, vnovčljivo na prvi poziv in veljavno 45 dni od
dneva odpiranja ponudb,
– če vrednost ponujenih enega ali več
sklopov ne presega 25 mio SIT, mora ponudnik za zavarovanje resnosti ponudbe
priložiti menico z menično izjavo – v višini
10% ponudbene vrednosti, (finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi izbrani ponudniki priložijo ob podpisu
pogodbe).
10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): števi-
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lo % pomeni delež vpliva posameznega elementa na skupno oceno ponudbe, ki se
izrazi preračunana v število točk za posameznega ponudnika. Podroben način izračunavanja je predstavljen v razpisni dokumentaciji.
– za I. in IV.
– ponudbena cena: 60%,
– tehnične prednosti opreme oziroma
naprav: 10%,
– garancijska doba: 10%,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč: 10,
– doba trajanja in čas razpoložljivosti rezervnih delov: 10%.
– za II.
– ponudbena cena: 60%,
– kakovost: 30% (vrsta materiala, doba
trajanja, primernost uporabe v velikih kuhinjah),
– vrste in trajanje garancij: 10%,
– za III.
– ponudbena cena: 60%,
– kakovost: 20%,
– garancijska doba: 10%,
– doba trajanja – predvidena vzdržljivost
posameznih elementov: 10%,
– za V.
– ponudbena cena: 70%,
– tehnične prednosti: 10%,
– garancijska doba: 10%,
– servisiranje in čas razpoložljivosti rezervnih delov: 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko posreduje
mag. Alenka Urbančič (za I, II in IV), Slavko
Prelog, inž. (za III in V), tel. 01/43 43 402.
16., 17.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 402-380/00
Ob-36412
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Veterinarska uprava,
Parmova 53, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava in dobava obleke,
obutve in drugih delovnih pripomočkov
za delo veterinarske službe v pisarniških
prostorih, na terenu, v klavnicah, laboratorijih, hladilnicah in v drugih za to delo namenjenih objektih.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval ponudbe za vse blago in
dobavo kot tudi za določene skupine blaga
in temu ustrezne dobave.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska vrednost celotnega naročila znaša
35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. november 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. november 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, Ljubljana, soba tajništvo, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik od ponedeljka do petka od 12. do
14. ure, v prostorih VURS, III. nadstropje
tajništvo, soba 327, (20. 10. 2000).
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: pisne ponudbe je potrebno oddati do 21. dne od dneva objave
v Uradnem listu RS do 27. 10. 2000 do
11. ure.
Za pravočasno se šteje ponudba, ki k
naročniku prispe do navedenega dne do
navedenega časa ali je najkasneje tega dne
na naslov naročnika oddana priporočeno
na pošto.
Ponudniki morajo ponudbo oddati v zapečatenem ovitku A4 formata , v katerem
mora biti desno spodaj naveden naslov naročnika, v levem spodnjem kotu navedba
predmeta razpisa z označbo “Ne odpiraj,
ponudba!“, na hrbtni strani ovitka pa mora
biti naveden polni naslov ponudnika. Če predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 10.
2000 ob 12. uri, v prostorih VURS/II nadstropje v sejni sobi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga. Garancija velja do izbire ponudnika oziroma, če je ponudnik izbran, do sklenitve pogodbe z naročnikom.
10.Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvršeno skladno s posebnimi razpisnimi pogoji
v razpisni dokumentaciji in sklenjeno pogodbo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalci ali skupno na podlagi veljavnega pravnega naslova (pogodba, pooblastilo).
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati vse zakonske
pogoje za opravljanje dejavnosti v okviru
predmeta javnega naročila. V času oddaje
ponudbe mora imeti v celoti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do tretjih oseb.
Mora biti denarno likviden. Zoper ponudnika ne sme biti sprožen postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije. Izpolnjevati mora pogoje usposobljenosti iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
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umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe. Po tem
roku ponudbe ni več moč umakniti.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvaliteta blaga, čas izvedbe, ponudbena cena (lahko opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša), plačilni pogoji, skupina
blaga oziroma obseg prevzetega dela, usposobljenost ponudnika, uveljavljenost ponudnika na trgu.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo potrebne informacije v zvezi z javnim naročilom pri osebi
mag. Evi Lavrenčič, dr. vet. med., tel.
01/300-13-39, do zaključka zbiranja ponudb.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni podlage za
objavo namere o naročilu (čl. 18/III ZJN).
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ga ni bilo.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gospodarstvo in prehrano
Št. 4.4.1.2-5270/00
Ob-36422
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, 01/291-29-21.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Republiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A – 3 kombinirana osebna vozila,
B – 1 kombi za prevoz oseb 8+1,
C – 1 kontejnersko polprikolico,
D – 1 klasično polprikolico,
E – 2 električna viličarja do 1,5 t,
F – 1 motorni viličar 5 ton z kleščami
in rotacijsko napravo,
G – 1 motorni viličar 5 t.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: možna je
dobava po posameznih točkah v razpisni
dokumentaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
39,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,ki
se bodo morda oddajali posamično:
A – 6,600.000 SIT,
B – 4,000.000 SIT,
C – 4,500.000 SIT,
D – 4,900.000 SIT,
E – 6,000.000 SIT,
F – 7,000.000 SIT,
G – 6,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 1. 2001.
6. (a) Polni naslov službe ,od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, Center za nabavo (Materialno poslovanje), Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana, Ivan Lisac, od 8. do 10. ure, vsak
delovni dan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 pri APP Ljubljana.

Št.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: 26. 10.
2000 do 12. ure.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 2000 ob 10. uri, Kolodvorska 11.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 12. 12. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 60 dni po
dobavi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,ki jih mora izpolnjevati
ponudnik,da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o, potrdilo o plačilu
davkov in prispevkov.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 1. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancijski rok, dobavni rok, stroški vzdrževanja na prevoženih 30.000 km, pri viličarjih na 500 delovnih ur, reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: faks 01/291-29-21.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-36476
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Ivana
Cankarja, Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 70,100.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila
za živila, ki se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 7,000.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 21,000.000
SIT,
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3. ribe
in
konzervirane
ribe:
2,000.000 SIT,
4. jajca: 1,000.000 SIT,
5. olja in izdelki: 2,000.000 SIT,
6. sveža
zelenjava
in
sadje:
15,000.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 4,000.000 SIT,
8. sadni sokovi: 2,500.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
5,000.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
600.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: 5,000.000 SIT,
12. ostalo
prehrambeno
blago:
5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska 26,
1000 Ljubljana – v tajništvu doma vsak dan
od 9. do 12. ure, od 6. 10. 2000 dalje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 11. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 16.000 SIT (v ceno ni
vključen 19% DDV) na žiro račun:
50103-603-50956, sklic na št.: 76009.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska 26, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 10. uri, v prostorih Dijaškega doma Ivana Cankarja, Poljanska 26,
1000 Ljubljana.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 11. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
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– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki pri naročniku Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska
26, 1000 Ljubljana pri Barbari Erjavec, na
tel. 01/474-86-00, 01/474-86-15, faks
01/432-03-69.
16., 17.
Dijaški dom Ivana Cankarja
Ob-36477
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Arnes, Jamova 39, Ljubljana, faks
01/479-88-99.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Arnes, Jamova 39,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga:
– Unix strežnik z operacijskim sistemom Solaris – 2 kosa,
– zunanji diskovni sistem – 1 kos,
– autoloader sistem za backup –
1 kos.
(Podrobnejše specifikacije so navedene
v razpisni dokumentaciji.)
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga: dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost opreme: 17,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.
4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave opreme ne sme biti daljši od 45 dni.
5.
6. (a) Naslov službe, kjer ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: Arnes,
Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, soba
M104.
(b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 10. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50106-603-47959.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je treba predložiti ponudbo: ponudbe z oznako “Ne odpiraj, ponudba – strežniki”, morajo prispeti
najkasneje do 11.45, 27. oktobra 2000.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
soba 104b, Nuša Gobec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. oktobra
2000 ob 12. uri, v prostorih Arnesa, Jamova 39, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 1. 2. 2001).
10.Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo ocenjevali na podlagi kriterijev, ki bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 27. 10. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): zadostitev tehničnih zahtev, kvaliteta, cena, reference in kvalificiranost ponudnika, garancija in pogoji vzdrževanja. Merila in način uporabe so podrobno navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na elektronski naslov: razpis@arnes.si.
16., 17.
Arnes, Ljubljana
Ob-36478
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Nova Gorica,
Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva 4,
5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Prekomorskih brigad
25, Šempetr pri Novi Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža notranje opreme za prenovljeni del zdravstvenega doma v Šempetru pri Novi Gorici.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT.
(d)
Za ponujena dela obstaja samo ena varianta.
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 1. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, tel. 065/33-30-350,
faks 065/30-25-400, kontaktna oseba:
Melinc Edi, vsak delovni dan med 13. in
14. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 27. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov 20.000 SIT, na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, notranja oprema zdravstvenega doma v Šempetru”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
srede, 8. 11. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Nova Go-

rica, Osnovno varstvo Nova Gorica, Ulica
padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi
Gorici (tajništvo direktorja).
Zapečetene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Notranja oprema zdravstvenega doma v
Šempetru” ter številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Zdravstveni dom Nova Gorica, Osnovno varstvo Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13,
5290 Šempeter pri Novi Gorici (tajništvo
direktorja), 8. 11. 2000 ob 11.15.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dostaviti akceptni nalog v višini 5%
ponudbene vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji glede načina plačila bodo podani v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika,
ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov katerim bo podeljena storitev je pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
finančno – poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,da mu
bo prizanana sposobnost bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudnik predložene
ponudbe ne more umakniti do 8. 12. 2000.
14. 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.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 14. 11. 2000.
16., 17.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-36499
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 29, 01/425-92-81.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca permanentne dobave blaga za reprezentanco.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Slovenska
cesta 29.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago za reprezentanco (živila, kot na primer: kava, sladkor, sokovi, čaji, pijača, pecivo; in pripomočki
strežbe).
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
2,500.000 SIT letno.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1x mesečno.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mladin-
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ska knjiga Založba, d.d., Splošna služba,
Miran Krmelj, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-30-88 ali 041/724-464.
(b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 10. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mladinska knjiga Založba,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 29, Splošna
služba, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 2000 ob 12. uri v sejni sobi na
naslovu: Mladinska knjiga Založba, d.d.,
Modra hiša, Slovenska 29, Ljubljana.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev: osebe, registrirane za trgovinsko dejavnost.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kopija registracije, bilanca stanja in uspeha
za leto 1999, BON II.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri izbiri ponudnika se bodo upoštevali naslednji
kriteriji: cena, kvaliteta, način in kvaliteta naročanja, dostave in evidence, plačilni pogoji
in popusti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najcenejši ponudnik ni najugodnejši,
naročnik si pridržuje pravico, da z nobenim
od ponudnikov ne sklene pogodbe o sodelovanju.
16., 17.
Mladinska knjiga Založba, d.d.,
Ljubljana
Ob-36483
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Trebnje, Slakova ulica 5,
Trebnje,
tel.
07/348-11-80,
faks
07/34-81-192.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave:
– VVZ Trebnje, Slakova ulica 5, Trebnje,
– VVZ Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročila po
skupinah ali pa za celoto:
1. kruh in kruhovski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. sveže in konzervirane ribe,
5. paštete,
6. jajca,
7. sveža zelenjava ter sveže in suho
sadje,
8. konzervirano sadje ter konzervirana in zamrznjena zelenjava,
9. pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. sadni sokovi in sirupi,
12. ostalo prehrambeno blago.

Št.

Dobava živil po vseh skupinah je sukcesivna.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,120.000 SIT brez vračunanega DDV.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se deli na 12 skupin, in sicer:
1. kruh
in
kruhovski
izdelki:
1,100.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: 2,400.000
SIT,
3. meso in mesni izdelki: 4,400.000
SIT,
4. sveže in konzervirane ribe:
250.000 SIT,
5. paštete: 120.000 SIT,
6. jajca: 200.000 SIT,
7. sveža zelenjava ter sveže in suho
sadje: 3,000.000 SIT,
8. konzervirano sadje ter konzervirana in zamrznjena zelenjava: 550.000 SIT,
9. pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 800.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
300.000 SIT,
11. sadni sokovi in sirupi: 2,000.000
SIT,
12. ostalo
prehrambeno
blago:
3,000.000 SIT.
Količine živil po posamezni skupini so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, in sicer sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Trebnje, Slakova ulica 5, 8210 Trebnje,
uprava.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan vključno
do 25. 10. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32218 ali v gotovini na sedežu
naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane do 27. 10. 2000 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: VVZ Trebnje, Slakova ulica
5, Trebnje, v zapečateni kuverti z oznako:
“Ponudba – Ne odpiraj” in številka te objave. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje pondub bo: 27. 10. 2000
ob 12. uri v prostorih VVZ Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti menico z menično
izjavo v višini 10% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo 30 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba,
samostojni dobavitelji z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi navede.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb do 27. 10. 2000 do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna cena in ostala merila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, reference na področju
predmeta javnega naročanja, dosedanje izkušnje na področju javnega naročanja s priporočili naročnikov, sposobnost rednih sukcesivnih dobav naročniku, na način kot jo
zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov, plačilni
roki. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po odpiranju pondub.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu VVZ Trebnje, Slakova ulica 5, Trebnje, do tri dni pred javnim odpiranjem ponudb.
16., 17.
VVZ Trebnje
Št. 663-05-577/00
Ob-36498
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, 01/478-34-56.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo dobave opreme brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo
mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža kuhinje
v Domu starejših občanov Novo mesto,
Šmihel 1, 8000 Novo mesto.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: november–december 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1,
8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Lojzka Potrč, direktorica.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati od 6. oktobra
2000 do vključno 14. oktobra 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki nakažejo znesek
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za razpisno dokumentacijo v višini 15.000
SIT na žiro račun Dom starejših občanov
Novo mesto, št. 52100-603-30736, sklic
na št. 36498 po modelu 00. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo po
predložitvi dokazila o plačilu v tajništvu Dom
starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1,
8000 Novo mesto, od 6. oktobra 2000 do
14. oktobra 2000, vsak dan od 8. do
14. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo ponudniki predložiti najkasneje do 26. oktobra
2000 do 15. ure, na Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predložene v zapečateni ovojnici, v desnem
spodnjem kotu mora biti naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v levem spodnjem
kotu mora biti navedeno: “Ponudba – ne
odpiraj!, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in navedbo predmeta naročila: Javni razpis – oprema kuhinje DSO
Novo mesto.“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, soba 28, 27. oktobra 2000
ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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 in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji: 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 svoje ponudbe najkasneje do
26. oktobra 2000 do 15. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji:
cena, rok izvedbe, garancijski roki, servis.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Dom starejših občanov Novo mesto
(Lojzka Potrč), Šmihel 1, 8000 Novo mesto, tel. 07/371-99-12, in sicer od 9. do
12. ure.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere ni bila potrebna.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 7. 2000,
Ob-3815.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Št. 43/1-00/7
Ob-36500
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, tel. 01/89-51-260, faks 01/89-51-697.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Kočevje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zabojniki za odpadke volumna od 240 do 1100 litrov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, pri Urši Butala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 10. 2000 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun:
51300-601-10238, pri APP Kočevje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje (z oznako “Ne odpiraj – ponudba za zabojnike za odpadke”).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 9.30, v prostorih Komunale Kočevje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: po razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku oddaje
ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje
Ob-36506
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-23-02), faks 062/449-23-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: franko naročeno.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: natis znamk: 5,000.000 rednih poštnih znamk (prvi natis),
75,000.000 rednih poštnih znamk (ponatis), 8,640.000 priložnostnih poštnih
znamk, 110.000 ovitkov prvega dne
brez znamk, 2,800.000 rednih dopisnic,
25.000 ilustriranih dopisnic z znamko,
400.000 celine pisem s pisemskim papirjem.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
144,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec leta 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200 (449-23-02), faks
062/449-23-79, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman ali splošna položnica, žiro račun 51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-23-02), faks 062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 11. uri, III. nadstropje, uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe 5,000.000 SIT.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da ima veljavno registracijo in dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– 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 zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
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– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.
14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 15. 12. 2000.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 13/2000
Ob-36508
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
02/22-86-585.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinska oprema za urgentno reševalno vozilo.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60
dni od izdaje naročila.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9/III, Maribor, pravna služba.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV (950
SIT), kar znaša skupaj 5.950 SIT, na ŽR
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
št. 51800-603-31999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 10. 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, Maribor,
pravna služba.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 2000 ob 10. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III,
Maribor, sejna soba.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dnevni rok plačila
oziroma v izjavi naveden rok plačila.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ponudnik ni v izgubi, da ni plačilno
nezmožen oziroma nelikviden,
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– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,
– da v preteklih 3 letih pred pričetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da zoper ponudnika ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima izjavo o dosedanjem poslovanem sodelovanju,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,
– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– da zagotavlja dobavo razpisane vrste
blaga v celoti,
– da zagotavlja 60-dnevni oziroma v izjavi naveden rok plačila,
– da zagotavlja 60-dnevni oziroma v izjavi naveden rok dobave blaga.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok dobave 10% in plačilni pogoji 5%.
15., 16., 17.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 11/2-75/2000
Ob-36511
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega materiala – LTŽ okviri in pokrovi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 63,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
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tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in davčno številko ponudnika ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 7. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je 630.000
SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija bo
upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je:
Cena do 100 točk
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena s
100 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenjene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo. (1% višja cena, ena
točka manj).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
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ga ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36512
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
150 × 4 × 0,6.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 89,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 14. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenje-
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ne vrednosti javnega naročila, to je 890.000
SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe: ponder
0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti ponder
0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36513
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
15 × 4 × 0,6; 25 × 4 × 0,6; 35 × 4 × 0,6.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 88,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 11. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je 880.000
SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
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ti ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe:
ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti
ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36514
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa: TK 59 (G)M dimenzij:
200 × 4 × 0,6 in 250 × 4 × 0,6.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost
javnega
naročila
je
112,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-

Št.

pisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je
1,120.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
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prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe:
ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti
ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36515
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
300 × 4 × 0,6; 350 × 4 × 0,6;
400 × 4 × 0,6; 500 × 4 × 0,6.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost
javnega
naročila
je
124,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
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Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 7. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je
1,240.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe: ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti: ponder 0,03
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vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36516
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
3 × 4 × 0,8; 5 × 4 × 0,8;10 × 4 × 0,8;
15 × 4 × 0,8; 25 × 8; 35 × 4 × 0,8;
50 × 4 × 0,8; 75 × 4 × 0,8;
100 × 4 × 0,8; 150 × 4 × 0,8.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 83,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 7. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,

Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je 830.000
SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe:
ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti
ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36517
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
3 × 4 × 0,4; 5 × 4 × 0,4;10 × 4 × 0,4;
15 × 4 × 0,4; 25 × 4 × 0,4; 35 × 4 × 0,4;
50 × 4 × 0,4; 75 × 4 × 0,4;
100 × 4 × 0,4; 150 × 4 × 0,4;
200 × 4 × 0,4; 250 × 4 × 0,4;
300 × 4 × 0,4; 350 × 4 × 0,4;
400 × 4 × 0,4; 500 × 4 × 0,4;
600 × 4 × 0,4.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost
javnega
naročila
je
118,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka oddaje ponudb, vsak delovni dan od
8. do 14. ure, razen ob petkih od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2000 v

Št.

sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je
1,180.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe: ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti: ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj
navedenim ponderjem in dobimo ponderirano vrednost merila v točkah. Tako ponderirana merila seštejemo, pri čemer je
maksimalna vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela
največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.

91 / 6. 10. 2000 / Stran 8377
Št. 11/2-75/2000
Ob-36518
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
50 × 4 × 0,6; 75 × 4 × 0,6.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost
javnega
naročila
je
111,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka oddaje ponudb, vsak delovni dan od
8. do 14. ure, razen ob petkih od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je
1,110.000 SIT.
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Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Vrednost ponudbe:
ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti
ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36519
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TO SM 03 CMAN dimenzij:
12 × 12.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost
javnega
naročila
je
116,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 7. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 14. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je
1,160.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-

ti ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe:
ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti
ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36520
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TO SM 03 CMAN dimenzij:
6 × 12; 8 × 12.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 62,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
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pisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 7. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je 620.000
SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija

Št.

bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe:
ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti
ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36521
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TO SM 03 CMAN dimenzij:
6 × 2; 6 × 4; 6 × 6; 6 × 8.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 93,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
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davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 7. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 11. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je 930.000
SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe: ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti: ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.

Stran

8380 / Št. 91 / 6. 10. 2000

Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-36522
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
100 × 4 × 0,6.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je 60,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10% vseh pogodbenih količin v roku 60 dni
po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to je 600.000
SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Naročnik
bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi
izstavljenih računov v roku 90 dni od izstavitve računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Vrednost ponudbe: ponder 0,97
Najnižja vrednost ponudbe dobi 100
točk, število točk ostalih ponudnikov dobimo tako, da najnižjo vrednost ponudbe delimo z ostalimi ponudbenimi vrednostmi in jih
pomnožimo s 100. Tako dobljeno število
točk ponderiramo z 0,97.
2. ISO certifikat ali drug dokaz o zagotavljanju kakovosti: ponder 0,03
vseh proizvajalcev, katerih proizvod je
sestavni del ponudbe.
Ponder 0,03 predstavlja 100 točk, ki jih
ponudnik dobi v primeru, če predloži dokaz
za vse navedene proizvajalce ponujenih proizvodov.
Dobljene točke pomnožimo z zgoraj navedenim ponderjem in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Tako ponderirana
merila seštejemo, pri čemer je maksimalna
vrednost 100 točk. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
29. 12. 2000.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-36569
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
Ljubljana, telefon: ++386-1-478-27-00,
faks ++386-1-478-27-43.
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: nakup orodja za modeliranje in obvladovanje poslovnih procesov,
šolanje uporabnika in svetovanje uporabniku pri modeliranju poslovnih procesov Davčne uprave RS.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za naročilo v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost: do 18,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za
nakup orodja in šolanje: oktober–november 2000.
Drugi podatki razvidni iz razpisne dokumentacije.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
Dokumentacija se lahko zahteva na
e-mail naslov: durs.razpisi@gov.si in bo dostavljena po elektronski pošti.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 13. 10.
2000 na e-mail naslov : durs.razpisi@gov.si
in bo dostavljena po elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije ni potrebno predložiti dokazilo o vplačilu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do torka, 17. 10. 2000
do 9. ure. Ponudnik lahko odda ponudbo
priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali
osebno na naslov, naveden pod točko 7b.
Ponudnik mora ponudbo oddati zaprto v eni
ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika, oznaka: “Ne odpiraj, ponudba“, oznaka
javnega razpisa “JN-MPD-P“ in naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Ovojnica mora biti
zapečatena in zaprta tako, da je pri javnem
odpiranju možno preveriti, da je ostala zaprta tako, kot je bila predana.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 17. 10. 2000 ob 10. uri, Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Ljubljana, Šmartinska 55, 1.
nadstropje, soba 153.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: zahteve in sposobnosti so navedene 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:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: torek, 17. 10.
2000, po zaključku odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– usposobljenost ponudnika: min. 0 točk;
maks. 30 točk,
– učinkovitost oziroma ustreznost ponujenega predloga, glede na razpisane cilje
naročnika: min. 0 točk; maks. 30 točk,
– roki dobave: min. 0 točk; maks. 10
točk,
– cena: min. 0 točk, maks. 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks ++386-1-478-27-46,
e-mail: durs.razpisi@gov.si.
16., 17.
Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je
bil objavljen 8. 9. 2000.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 402-04-43/00
Ob-36646
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, faks
061/178-14-13.
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:
1. 1 kombi z 8 + 1 sedežem,
2. 1 vozilo za prevoz potnikov in
tovora (dostavno vozilo),
3. 1 traktor z opremo za pluženje
in nakladanje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po
posamezni specifikaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: takoj po podpisu pogodbe oziroma do
30. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
vključno 30. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Služba za
ekonomske zadeve, soba št. 30, pri Dragici Vidovič, tel. 01/478-14-01, faks
01/478-14-13.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 10. 2000
do vključno 13. 10. 2000, vsak delovni dan
od 9. do 10. ure, s predložitvijo pooblastila
za dvig.

Št.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačljiva.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 10. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Služba za ekonomske zadeve, soba št. 30, pri
Dragici Vidovič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 10. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika vlade,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica s pooblastilom za vnovčenje v višini 1,000.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila, finančna sposobnost, izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične
zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do vključno
15. 12. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (od 0
do 35 točk),
2. dobavni rok (od 0 do 8 točk),
3. garancijski rok (od 0 do 4 točke),
4. druge ugodnosti (od 0 do 5 točk),
5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 4 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4. V točki 5 pa
se pri vrednotenju ponudbene cene po posamezni specifikaciji prevoznih sredstev izračuna količnik med najnižjo obravnavano
in obravnavano ponudbeno ceno veljavne
ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek se pomnoži s številom 100.
Najugodnejša je tista ponudba, ki po
obeh vrednotenjih (pri vrednotenju od 1. do
vključno 4. točke in pri vrednotenju 5. točke) doseže najvišje število točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 31. 10. 2000.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Stane Grabnar, tel. 01/478-14-08,
vsak delovnik od 9. do 10.30.
16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika 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
Ob-36643
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradbena in strojna dela za izvedbo namakalnega sistema v kompleksih
Nad Karavlo, Pod Karavlo in Gramoznico
pri Mirnu, namakalnega sistema Vogršček
in javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradbena in strojna dela za izvedbo hidrantnega omrežja v kompleksu
Spodnja Vrtojba, namakalnega sistema Vogršček–južni krak, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-36029 in Ob-36031 se v 8. (a) in 9. točki datumi pravilno glasijo: 30. 10. 2000.
Kmetijstvo Vipava, d.d.
Ob-36349
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,
Ljubljana, Zarnikova 3, faks 01/306-14-10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Velika čolnarska 8.
4. (a) Vrsta in obseg gradbenih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
rušitev obstoječega in gradnjo novega
stanovanjskega objekta Velika čolnarska 8 v Ljubljani, s prometno in komunalno ureditvijo.
Ocenjena vrednost vseh gradbeno obrtniških in inštalacijskih del skupaj je
50,061.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
eno varianto, v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka del in
dokončanja del ali časa izvedbe: predvideni
datum pričetka del je 8. januar 2001, dokončanja del s tehničnim pregledom pa 8.
september 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3, soba 317/III.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, in sicer do 20. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): cena odkupa
razpisne dokumentacije z davkom na dodano
vrednost znaša 10.000 SIT in se nakaže na
ŽR naročnika št. 50100-849-897237.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, 1000 Ljubljana, Zarnikova
3/vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
rušitev obstoječega in gradnjo nadomestnega stanovanjskega objekta na Veliki čolnarski 8”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 13. uri, Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3/
sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, veljavna do 8. 1. 2001 v višini
5,006.100 SIT.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
13. 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka roka
veljavnosti ponudbe, šteto od roka določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena maks. 65 točk,
– usposobljenost ponudnika maks. 15
točk,
– reference ponudnika maks. 10 točk,
– garancijski roki maks. 5 točk,
– predlog ureditve gradbišča ki bo upošteval izvajanja aktivnosti na način čim manjšega motenja neposrednih stanovalcev ob
gradbišču maks. 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.
16., 17., 18.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 40501-46/00-34
Ob-36355
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 061/714-005.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN) : javni razpis.
3. Kraj izvedbe del : Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev
ceste v Spodnji Krtini (15,000.000 SIT).
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. 11. 2000
– 30 koledarskih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajništvo – I. nadst.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 1.000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na –
javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 10. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – ureditev ceste v Spodnji Krtini”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 2000 ob 15. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenčna soba I. nadst.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 90%,
– reference ponudnika 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli gr. teh., tel.
713-681, faks 714-005.
Občina Domžale
Št. 106/00
Ob-36379
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji, Črni
potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: dela se bodo opravljala v objektih Doma “Tisje” Šmartno pri
Litiji, Črni potok 13.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija veznega dela, rekonstrukcija
moškega oddelka in jedilnice.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
30,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje
tudi ločeno za rekonstrukcijo veznega dela.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
dokončanja je 60 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se dobi na naslovu:

Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji, Črni potok
13, 1275 Šmartno pri Litiji, pri kontaktni
osebi Gustiju Grošelj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 10. 10. 2000,
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno dokumentacijo v višini 30.000 SIT se lahko plača po splošni položnici na ŽR št.
50150-603-58062, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”, ali na blagajni Doma
“Tisje” Šmartno pri Litiji.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 25. 10. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom “Tisje” Šmartno pri
Litiji, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
čas odpiranja ponudb je 25. 10. 2000 ob
12. uri, v prostorih Doma “Tisje” Šmartno pri
Litiji, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: rok
zavarovanja za resnost ponudbe je 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvršena dela plačal po obračunu, na podlagi računa v 30 dneh.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
finančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika morajo ustrezati zahtevam v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do ure in datuma odpiranja.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: daje kontaktna oseba.
Dodatne informacije in ogled pa še do
16. 10. 2000, po predhodni uskladitvi termina.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 6. 11. 2000.
17., 18.
Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji
Št. 35205-009/00
Ob-36385
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, tel. 01/834-32-15, faks
01/834-13-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: področje Občine
Komenda.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanitarni
kanal MO2 od regionalne ceste R2-413
do Osnovne šole v Mostah pri Komendi, v
ocenjeni vrednosti ca. 20,000.000 SIT.
(b), (c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: brez variante – ponuditi je treba izvedbo, ki je v celoti v skladu
z razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
dela morajo biti končana v roku 60 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete na
Občini Komenda, Zajčeva ulica 23, 1218
Komenda, pri Jolandi Valentič, svetovalki
župana za okolje in prostor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: med 8. in 10. uro,
še deseti dan po objavi razpisa, to je do
16. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT in 19% DDV v
višini 1.900 SIT, skupaj 11.900 SIT, je potrebno nakazati na žiro račun št.
50140-630-810379, sklic na št. 7130. Dokazilo o vplačilu je obvezno predložiti ob
dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo prispela po
pošti ali bo osebno izročena v tajništvo Občine Komenda najkasneje do 21. 10.
2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Občine Komenda, Zajčeva ulica 23, 1218 Komenda.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 10. 2000 ob 10.
uri, v sejni sobi na Glavarjevi 104 v Komendi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 60 dni po zaključku razpisa.
Plačila po mesečnih situacijah za izvršena dela.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opcija ponudbe je 60 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika: d.d., d.o.o., s.p.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. cena v SIT brez DDV;
2. rok izvedbe;
3. garancija;
4. druge ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v istem roku in času bodo projekti na
vpogled na Občini Komenda, Zajčeva ulica

Št.

23, Komenda, vendar po predhodni najavi
na tel. 01/834-32-15.
17., 18.
Občina Komenda
Št. 031-03/00
Ob-36427
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, faks 0602/83-284.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trg 4. julija 7, Dravograd.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija občinske stavbe Dravograd:
– gradbena dela 12,000.000 SIT,
– obrtniška dela 30,000.000 SIT,
– instalacije 7,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost celote: 49,500.000
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: ponudnik se lahko
poteguje za naročilo v celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava PGD ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisnimi pogoji lahko ponudniki poleg projektirane ponudijo tudi druge variante.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik, ki bo ponudil samo
svojo varianto, se ne bo upošteval.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek izvedbe razpisanih del je 6. 11. 2000,
dokončanje del 30. 6. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Košutnik Lidija.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 2000
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
brez projekta 5.000 SIT. Projekt je možno
dobiti na vpogled na sedežu Občine Dravograd, pri Lidiji Košutnik, pisarna št. 23, do
13. 10. 2000, od 10. do 12. ure. Način
plačila: virman, ŽR št. 51820-630-25594.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 10. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis rekonstrukcija občinske stavbe Dravograd”, na hrbtni strani mora biti
polni naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000 ob 11. uri, Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog ali trasirana menica z menično izjavo v višini 5% ponudbene cene.
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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 s pogodbo, zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 34/98, 91/98 in 9/00), zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
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 ali v skupnem nastopu, z določitvijo 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:
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,
– izpolnjevati mora določila navodil ponudnikom za izdelavo ponudb.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): tehnični del (utež 40%) in finančni del (utež 60%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Lidija Košutnik, tel.
0602/83-011.
17., 18.
Občina Dravograd
Št. 663-05-559/00
Ob-36458
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, 01/478-34-56.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za oddajo gradbenih del.
3. Kraj izvedbe del: Tržič, Dom Petra
Uzarja, Ročevnica 58, 4290 Tržič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija prostorov hladilnice in sanacija prostorov fizioterapije v Domu Petra Uzarja
Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič, ki obsega prenovo hladilnih komor (rušitvena, zidarska in instalacijska dela) ter tehnologija hladilnic in prenova in povečava fizioterapije, ki obsegajo gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter
opremo.
Ocenjena vrednost naročila: sanacija
hladilnice 13,000.000 SIT, sanacija fizioterapije 5,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena je oddaja naročila v celoti oziroma po sklopih, in sicer
posebej za hladilnico in posebej za fizioterapijo.
(c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: november–
december 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
Petra Uzarja Tržič (tajništvo), Ročevnica 58,
4290 Tržič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati od 9. oktobra
2000 do vključno 3. novembra 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponudniki nakažejo znesek za razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT na žiro račun
Doma Petra Uzarja, št. 51520-603-32148,
sklic na št. 50-50 po modelu 00. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo po
predložitvi dokazila o plačilu v tajništvu Doma Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58, 4290
Tržič, od 9. oktobra 2000 do 3. novembra
2000, vsak dan od 8. ure do 14. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo ponudniki predložiti najkasneje do 6. novembra
2000 do 14. ure v tajništvo Doma Petra
Uzarja Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti v zapečateni ovojnici, v desnem spodnjem kotu
mora biti naslov: Dom Petra Uzarja Tržič,
Ročevnica 58, 4290 Tržič, v levem spodnjem kotu mora biti navedeno: “Ne odpiraj
– ponudba na javni razpis za sanacijo“. Na
hrbtni strani mora biti naziv in naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, soba 28, 7. novembra
2000, ob 9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe
niso zahtevana, bo pa izbrani ponudnik moral predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izbranemu ponudniku plačal
opravljena dela po izstavljenih obračunskih
situacijah in po končni situaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti svoje ponudbe najkasneje do
30. november 2000.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 50 točk,
– reference: 25 točk,
– garancijski roki: 20 točk,
– rok izvedbe: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Dom Petra Uzarja (Rudi Kolman), Ročevnica 58, 4290 Tržič, tel. 04/598-03-00,
in sicer od 9. do 12. ure.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna objava namere ni bila potrebna.
18.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 1344-04/00-8
Ob-36469
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Bogojina, Vučja Gomila.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: ureditev in
obnova ceste Bogojina-Vučja Gomila,
ocenjena vrednost 86,000.000 SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
6. Čas izvedbe: 30 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, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/548-17-65, faks
02/538-15-02, I. nadstropje, soba 5.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do desetega dne
po objavi razpisa.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. oktober 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: 19.
oktober 2000 ob 13. 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 20. 11. 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: 19. oktober
2000 po 13. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– rok izvedbe 10%,
– reference na trgu 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti predana v zapečateni
kuverti s pripisom predmeta javnega razpisa
in številko te objave ter naslovom ponudnika.
17., 18.
Občina Moravske Toplice
Št. 2903/2000
Ob-36470
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci, faks:
01/55-69-001.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: vas Stanjevci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija stare šole v vasi Stanjevci. Ocenjena vrednost v letu 2000 je 5,000.000
SIT in v letu 2001 28,000.000 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 20. 10. 2000, dokončanja del
31. 5. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d,
9203 Petrovci.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponubo: 16. 10. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci. Ponudbe
morajo biti predložene v zapečateni kuverti z
oznako “Ponudba – ne odpiraj – obnova stare šole” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani kuverte
mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 13. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Gornji Petrovci.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi začasne in končne situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil z izbranim
ponudnikom pogodbo o izvedbi del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsa zahtevana dokumentacija po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti 40 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor investitor ne pridobi predvidenih sredstev iz Ministrstva za kulturo investicije ne bo začel izvajati.Najugodnejši ponudnik v tem primeru ne bo upravičen do odškodninskega zahtevka.
17., 18.
Občina Gornji Petrovci
Št. 4142-87/00
Ob-36471
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper, 066/664-62-37, faks
066/271-021.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper – mestno
jedro.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prenova poslovnega objekta Verdijeva 2 v Kopru (prekritje strehe, izvedba medetažnih plošč in popravilo fasade).
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
19,000.000 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: vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost varijant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek izgradnje je 30. 10. 2000, rok
dokončanja razpisanih del 31. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Mestne občine Koper, 51400-630-90004,
s pripisom: za javni razpis za Verdijevo 2.

Št.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 10. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, 6000
Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000 ob 13. uri, Mestna občina
Koper, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti, veljavno do
15. 11. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za dokazovanje navedenih
pogojev je detajlno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (23. 10. 2000 do 13. ure), v primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo po
tem roku lahko naročnik unovči garancijo
za resnost ponudbe do roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: usposobljenost, rok izvršitve
del, reference, ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora veljati do 30. 11. 2000
Predvideni rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 30 dni
po javnem odpiranju ponudb. Dodatne informacije ponudniki dobijo na naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper,
tel. 066/664-62-37.
17., 18.
Mestna občina Koper
Ob-36472
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Goriška lekarna , Rejčeva 2, 5000
Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Rejčeva 2, Nova
Gorica
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
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ba gradbenoobrtniških del pri prenovi
Centralne lekarne v Novi Gorici.
Ocenjena
vrednost
naročila:
120,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6. 12. 2000,
dokončanje del: 12. 4. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijona na sedežu podjetja Edil Inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 065/33-30-350, faks
065/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 13. in 14. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 27. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov 20.000 SIT, na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, Goriška lekarna”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
srede, 8. 11. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Goriška lekarna Rejčeva
2, 5000 Nova Gorica (tajništvo direktorja).
Zapečetene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Prenova lekarne” ter številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Goriška lekarna Rejčeva 2 ,5000 Nova Gorica (tajništvo direktorja), 8. 11. 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 bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika , ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik ,da mu bo
prizanana sposobnost bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik
predložene ponudbe ne more umakniti do
8. 12. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.
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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: 13. 11. 2000
17., 18.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Št. 00201-01/00
Ob-36475
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerkno, Platiševa 9, 5282
Cerkno, faks 05/374-51-41.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Cerkno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,ki se bodo oddajali posamično: ureditev dostopne poti in platoja pred
jamskim arheološkim najdiščem “Divje
Babe“.
Ocenjena vrednost del: 6,950.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek:
10. 11. 2000, dokočanje del: 31. 12.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Cerkno, Platiševa 9, 5282 Cerkno,
kontaktna oseba Janez Rupnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo in način plačila: 5.000 SIT z
virmanom na ŽR: 52020-630-7090, sklic
na št: 500, Občina Cerkno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo
do 26. 10. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerkno, Platiševa
9, 5282 Cerkno.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za ureditev dostopne poti in platoja Divje
Babe“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 26. 10. 2000 ob 13. uri, v
sejni sobi Občine Cerkno.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti javnega naročila,
ki mora veljati vsaj 30 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:
naročilo se financira iz proračunskih sredstev. Naročnik bo plačal opravljena dela v
rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 9/00) in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni omejitev.
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:
priložiti dokumentacijo in izpolniti obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti pogodbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji,
– rok dokončanja del,
– morebitne druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Cerkno, kontaktna oseba Janez Rupnik, tel. 05/37-45-141.
17., 18.
Občina Cerkno
Ob-36493
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Lekarna Kamnik, Šutna 7, 1240 Kamnik, tel. 061/819-200, faks 061/819-205.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: podružnična lekarna
v Moravčah.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: predmet javnega naročila je izdelava, dobava
in montaža notranje opreme za lekarno
Moravče.
Ocenjena vrednost del je 9,500.000 SIT
skupaj z DDV. Ponudnik mora pripraviti ponudbo na podlagi projektne dokumentacije
in popisa del. Ponudba mora biti obdelana
po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela. Delne ponudbe ne
bodo upoštevane.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v ponudbi so lahko
upoštevane samo tiste variantne ponudbe,
ki so navedene v popisu del.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 11. 2000, dokončanje del: 24. 12.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v knjigovodstvu Lekarne Kamnik,
Šutna 7 v Kamniku.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo od objave
do 13. 10. 2000, vsak delovnik med 8. in
13. uro, ob predložitvi potrdila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje materialnih stroškov
razpisnega gradiva je potrebno vplačati
15.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
50140-603-57161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno

oddati v dveh zapečatenih kuvertah z jasno
oznako in napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
z navedbo predmeta ponudbe: “Notranja
oprema lekarne Moravče” in s številko objave v Uradnem listu RS, z oštevilčenima kuvertama (1 in 2), z navedbo firme, točnim
naslovom, telefonsko in telefaks številko ponudnika, ponudbo je treba oddati osebno
na naslov naročnika do 27. 10. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je treba oddati v
knjigovodstvo Lekarne Kamnik, Šutna 7,
Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 10. 2000
ob 12.30, na naslovu Lekarna Kamnik, Šutna 7, Kamnik, v knjigovodstvu.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora predložiti samo izjavi banke, da
bo izdala garancijo za kvalitetno in dobro izvedbo del (in izjavo o garanciji za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku).
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
začasne mesečne situacije v višini 90%, na
podlagi potrditve v roku 30 dni in končna
situacija v višini 100% v roku 30 dni po
kvalitetni primopredaji del.
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 biti registriran za dejavnost
in mora imeti ustrezno odločbo upravnega
organa za opravljanje dejavnosti.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti do 30. 11. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podrobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Naročnik ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika kot najugodnejšega
ponudnika.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34506.
Lekarna Kamnik, Kamnik
Ob-36496
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, 1000 Ljubljana , Novi trg 3, faks
01/425-34-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe del: Postojna, Titov trg 2.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih
del za izvedbo zunanje ureditve in garaže Titov trg 2, Postojna.
Ocenjena vrednost vseh gradbeno obrtniških in inštalacijskih del skupaj je
36,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
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6. Datum predvidenega pričetka del in
dokončanja del ali časa izvedbe: predvideni
datum pričetka del 27. 11. 2000, dokončanje do tehničnega pregleda 31. 12.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZIL
Inženiring, d.d, 1000 Ljubljana, Kersnikova
10.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentcijo: 3.000 SIT se nakaže brezgotovinsko na žiro račun SAZU številka:
50100-678-41661.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ZIL Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10/vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 12. uri, ZIL Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10/sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, veljevna do
30. 11. 2000, za vrednosti 2,000.000 SIT.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila v 60 dneh
od dneva računa, izstavljenega na osnovi
izvršenih del.
12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
13. 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): usposobljenost izvajalca, cena, navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
17., 18.
Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Ob-36509
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina, faks 065/63-142.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ajdovščina- CČN.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena
in obrtniška dela na CČN Ajdovščina.
Ocenjena vrednost celote je 28 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisana
dela skupaj.

Št.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: november
2000, čas izvedbe: dela se bodo izvajala
glede na terminski plan dobave opreme.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina,
Goriška c. 23/b, Ajdovščina, uprava - tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek) 10.000
SIT virmansko na žiro račun št.
52010-601-13609.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 10. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c.
23/b, 5270 Ajdovščina.
Ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti in označena z napisom “Ne odpiraj - ponudba”. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 2000 ob 11. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
Brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določilav drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju izplačevanju iz proračuna RS v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 27. 10. 2000 do
10. ure. V primeru umika ponudbe. Po tem
roku naročnik lahko unovči garancijo za resnost ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo ponudbena cena, strokovna
usposobljenost in njegove reference, tehnična opremljenost, ostalo.
Teža in način uporabe meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o javnem naročilu, kontaktna oseba Aleš Bačer
KSD Ajdovščina, tel. 065/16 19 70. Naročnik si pridržuje pravico do zmanjšanja
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del, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.
Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina
Št. 34404-50/2000
Ob-36526
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, telefaks
02/530 33 25.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Černelavci-Veščica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev kolesarske steze in pločnika v Černelavcih od Goričke ulice do ceste za
Veščico ob R2-441 v dolžini 455 m; ocenjena vrednost 38,000.000 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
november 2000, rok dokončanja največ
60 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
Murska Sobota, soba št. 18/II nadstropje
pri Jožici Viher,dipl. uprav. org.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 7.000
SIT na ŽR 51900-630-76001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 11. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 13. uri v mali sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti investicije z veljavnostjo 60 dni od
odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika: 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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
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ponudb, to je 7. 11. 2000 od 12. ure naprej.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 70%,
– reference pri podobnih delih 15%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridržuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.
17., 18.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 011-04-8/00
Ob-36563
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta G1-5 Arja vas
– Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izvedba protihrupne ograje ob
Jenkovi cesti v Celju (G1-5/0286 od km
5+610 do km 6+017).
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
55,000.000 SIT.
(b) (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 2 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 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: 6. 11. 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
“Izvedba protihrupne ograje ob Jenkovi cesti v Celju (G1-5/0286 od km 5+610 do
km 6+017).” - J.M.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 2000 ob
9. uri na naslovu Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS za

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 25. 8. 2000 pod št.
Ob-34322.
Direkcija RS za ceste
Št. 404-08-399/2000
Ob-36576
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefon
01/471-21-03 in faks 01/471-16-37.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: objekt št. 8 v vojašnici “Franc Rozman Stane“ Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvedbo obrtniških in inštalacijskih del na objektu št. 8
v vojašnici Franc Rozman Stane Ljubljana Polje (MORS/BO-45/2000): vzdrževalna slikopleskarska, parketarska elektroinstalacijska, vodoinstalacijska in mizarska dela.

Ocenjena vrednost vseh del je
18,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: za
predvidena dela ni predvidena projektna dokumentacija.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
niso sprejemljivi.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: dodatnih variant ni.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
predviden dne 10. 11. 2000, dokončanje
del v roku 30 koledarskih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana, tel. 01/471-21-03.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo 11. 10.
2000 v času od 9. do 12. ure.
Zastopniki ponudnikov, pred dvigom
razpisne dokumentacije, morajo obvezno predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika in izvod virmana, kot dokaz o vplačilu
stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 10.000 SIT
na ŽR MORS 50100-637-55216.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do 10. ure, dne 27. 10.
2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti na naslov: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana v
sprejemno pisarno – vložišče, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom:“Ne odpiraj,
ponudba objekt št. 8. Vojašnica F. R. Stane
Ljubljana“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 10.
2000 ob 12. uri, na naslovu: MORS, SGZ,
Kardeljeva ploščad 21 v sejni sobi št.
327/III, tel. 061/171-21-03.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v tem postopku ni zahtevanih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izvedenih del bo izvedeno na podlagi izstavljene končne situacije v roku 60 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi z podizvajalci, mora z le temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
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javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnikom bo priznana sposobnost, kolikor imajo izkušnje in tehnične
sposobnosti za izvedbo tovrstnih del z lastnimi ekipami. Vsi našteti dokumenti so
sestavni del ponudbe.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 10. uri dne 26. 10.
2000 in v skladu z 9. in 10. točko.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila in način ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ocenjevalna merila so cena
(80%), rok (10%) in reference (10%). Izločilna merila so: neizpolnjeno povabilo k oddaji
ponudbe in obrazec ponudbe, izjave ponudnika da se strinja z vsebino razpisnih pogojev in neoverjeno dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost v
kateri sodi izvajanje javnega naročila, ki ni
na dan odpiranja starejše od 30 dni.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o JN na naslovu: MORS, Služba za
gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-21-03, do 20. 10. 2000, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure, oziroma po
predhodnem telefonskem dogovoru.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu če je bila objavljena: predhodna
objava namere o naročilu ni objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo ni bil objavljen.
Ministrstvo za obrambo

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

Popravek
Ob-36590
V javnem razpisu za izdelavo idejnega
projekta za sanacijo in rekonstrukcijo kirurško-ginekološkega operacijskega bloka v
Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
29. 9. 2000, Ob-36202, se popravi 9.(c)
točka, ki se pravilno glasi:
9. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, negotovinsko na žiro račun
SB SG, št. 51840-603-34212.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
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Razveljavitev
Št. 35101-4/2000-1
Ob-36524
Zaradi sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil razveljavljamo javni razpis brez omejitev
za opravljanje strokovnega nadzora nad
gradnjo Pokrajinske in študijske knjižnice v
Murski Soboti, objavljenega v Ur. l. RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000.
Mestna občina Murska Sobota

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 10.
2000 od 12.30.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– cena 60 %
– reference 40 %.
18., 19., 20.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 35001-4/2000-2
Ob-36525
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, faks 02/530-33-25.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – javni razpis za izbiro izbajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje strokovnega
nadzora nad gradnjo Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti; ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT (ocenjena vrednost gradbeno, obrtniških in instalacijskih
del znaša 880,000.000 SIT in dodatka za
klet pod objektom 67,000.000 SIT).
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (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)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del september 2000, konec del oktober 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
Murska Sobota pri Jožici Viher, dipl. uprav.
org.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 10. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
ali osebno v vložišču Mestne občine Murska Sobota.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 2000 ob 12.30, v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2,
I. nadstropje – urad župana.

Št. 52/00
Ob-36351
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj ; faks 02/771-783.
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: rušenje stare pošte na
Ptuju.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
27,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: Ptuj – parc. št. 1406
k.o. Ptuj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila ni rezervirana
za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje
vse razpisane pogoje in je registriran za
opravljanje razpisanih del.
(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 samo za
del storitev: ne.
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 predvidenega pričetka in dokončanja storitve: predviden začetek : november ; dokončanje:
december.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje,
soba 36; Herbert Glavič, tel. 02/778-592;
faks 02/771-783.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do desetega dne
po objavi razpisa do 14. ure.

Popravek
Ob-36558
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvedbo naloge “Opravljanje svetovalnega in investitorskega inženiringa za
12 potresnih opazovalnic državne mreže”,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 87-88 z
dne 29. 9. 2000 št. 404-203/00,
Ob-36046, se besedilo pod 12. točko v
celoti črta.
Uprava Republike Slovenije
za geofiziko

Stran

8390 / Št. 91 / 6. 10. 2000

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s položnico ali
virmanom
na
žiro
račun
št.
52400-630-20701 s pripisom “rušitev stare pošte”. Na položnico ali virman pripišite
tudi davčno številko.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. dan po objavi
razpisa do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, II. nadstropje, soba
št. 36.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. dan po objavi razpisa ob 11. uri v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj, I.nadstropje – mala sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: pet dni pred odpiranjem ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije o naročilu ponudnikom posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.
19., 20.
Mestna občina Ptuj
Ob-36394
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, telefaks
03/89-61-127, tel. 03/89-61-100.
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. Izdelava projektne dokumentacije
za preureditev mrliške veže in prekritje
dvorišča na pokopališču Podkraj,
B. Preureditev in izgradnja meteorne
kanalizacije na pokopališču Podkraj.
Skupna ocenjena vrednost znaša
3,800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. (a) (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: zahteve so natančno podane v razpisni dokumentaciji št. R-13/00 in R-14/00.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponujajo
samo eno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: idejna rešitev pod A.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: samo pod A.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 20. 11. 2000,
dokončanje 5. 4. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37 b,
3320 Velenje, Mira Kokot.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 2000
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za vsako razpisno dokumentacijo je potrebno plačati znesek v višini 14.280 SIT (že zajet 19%
DDV) – virmansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 - sklic na št. 161.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 10. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za investicijski inženiring,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnica Mira Kokot.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje, Koroška cesta 37
b, 3320 Velenje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija v višini 10% za resnost ponudbe –
veljati do izpolnitve rokov izvedbe, podaljšanega za 30 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeno v razpisnih dokumentacijah.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeno v razpisnih dokumentacijah.
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 razpisnih dokumentacijah.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 27. 10. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbe se bodo vrednotile po naslednjih merilih:
Za A. reference na sorodnih objektih –
potrjene od investitorjev 40%; najugodnejša ponudbena cena 35%; kadrovska struktura ekipe za izvedbo razpisanih del 20%;
plačilni pogoji kompenzacija 5%.
Za B. najugodnejša ponudbena cena
40%; reference na sorodnih objektih – potrjene od investitorjev 40%; plačilni pogoji
kompenzacija 15%; kadrovska struktura ekipe za izvedbo razpisanih del 5%.
18., 19., 20.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-36428
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 05/660-63-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: sanacija oziroma prenovitev dvigala. Ocenjena vrednost naročila je
5,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Izola.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na
registracijo pravne ali fizične osebe.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ponudnik mora izvesti dela v skladu s splošnimi in posebnimi predpisi in standardi, ki
veljajo za dvigala za prevoz oseb in blaga.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko poleg ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije ponudi tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitve se lahko začne
izvajati takoj po pravnomočnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedetti, tel. 05/660-63-06, po predhodni najavi.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 8.330 SIT (DDV
vključen) in se plača virmansko na žiro račun: 51430-603-31364.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 10. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo,
prevzemnica Biserka Benedetti.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo naročilo
oddal v celoti s pogodbo enemu izvajalcu.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 27. 10. 2000 do
11. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe naročil (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi na naslovu
naročnika pri Rudiju Benko, univ. dipl. ekon.
19., 20.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 02.4.-1099/00
Ob-36456
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, faks
01/29-14-813.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava idejnega projekta za gradnjo II. tira na progi Divača–
Koper, ki obsega naslednje:
1 načrti
– načrt tirnih naprav odprte proge;
– načrt rekonstrukcije tirnih naprav
postaj;
– načrt objektov: mostovi, viadukti,
podvozi, nadvozi, propusti;
– načrt predorov: konstrukcije, požarna varnost, komunikacije, razsvetljava;
– načrt cestnih ureditev: deviacije,
servisne ceste, dostopne poti;
– načrt signalno varnostnih naprav na
odprti progi in postajah;
– načrt telekomunikacijskih naprav;
– načrt vozne mreže;
– načrt elektronapajalnih postaj in
preskrbe z energijo;
– načrt razsvetljave;
2. študije, elaborati, poročila:
– geološko in geomehanično poročilo;
– hidrološko poročilo;
– speleološko poročilo;
– elaborat ureditve infrastrukturnih naprav;
– ureditev cestnega omrežja;
– vodnogospodarska ureditev;
– katastrski načrt z vrisano traso;
– načrt krajinske ureditve z zasnovo
in pogoji oblikovanja objektov;
– idejne rešitve protihrupnih zaščit;
– ureditev deponij viškov materiala.
Ocenjena vrednost naročila: 300 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Proga: Divača–Koper.
5. (a) Navedba ali je izvedba naročila te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
Potrebna je:
– registracija za dejavnost projektiranja,
– poznavanje projektiranja in gradnje prog,
– poznavanje tehnologije železniškega
prometa.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročila:
– zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
34/84; 29/86; 59/96; 45/99, 52/00),
– pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98),
– zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 85/00).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije

Št.

osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravna oseba mora navesti imena, strokovne kvalifikacije in reference osebja, odgovornega za izvedbo storitve.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni posameznih delov storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je 6
mesecev z obveznim upoštevanjem sukcesivnega oddajanja posameznih načrtov glede na zahteve izdelovalca osnutka lokacijskega načrta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Slovenske železnice, d.d., Služba za strategijo
in razvoj, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, soba 229/II, kontaktna oseba mag. Blagomir Černe, udig., tel.: 01/29-14-199,
faks 01/29-14-813.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 9. 10. do 16. 10. 2000
od 11. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila ter prevzem
razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo potencialni ponudniki
proti plačilu 15.000 SIT (vključno z DDV) na
žiro račun št. 50100-601-5014744 ali s
plačilom na glavni blagajni SŽ, Kolodvorska
11, Ljubljana, soba št. 115/I, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do 9. 11.
2000, do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, tajništvo
Službe za strategijo in razvoj, soba 229/II.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo 9. 11. 2000 ob 11.
uri v prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana (Steklena dvorana).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe znaša 3% od
ocenjene vrednosti naročila in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: vsa plačila bodo realizirana na podlagi potrjenih računov oziroma
situacij in skladno z razpisno dokumentacijo.
Plačila bodo izvršena v 60 dneh po potrditvi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalci z navedenimi
podizvajalci ali v skupnem nastopanju (joint-venture) z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovna in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– fotokopijo izpiska iz sodnega registra
z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravlja-
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nje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja 3 leta,
kadrovska sestava in opremljenost;
– so registrirani za tovrstno dejavnost;
– imajo najmanj 400 mio SIT prometa na
leto v zadnjih treh letih.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila so navedena v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o razpisu lahko ponudniki zahtevajo pisno ali po faxu najkasneje do
27. 10. 2000. Naročnik bo na vsa vprašanja pisno odgovoril vsem zainteresiranim ponudnikom najkasneje do 3. 11. 2000.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS
– Uradne objave, št. 69-70 / 27. 8. 1999 /
str. 4323, Ob-10398.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 2801/2000
Ob-36464
1. Naročnik, naslov, številka telefona in
telefaksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana, telefon 01/584-37-20, telefaks
01/524-78-03.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: z javnim razpisom brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: pranje, likanje in sortiranje in transport perila z zagotovitvijo sortirnih vreč in transportnih vozičkov. Ocenjena vrednost naročila: 17,260.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1000
Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: 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: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 2 leti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob
sotočju 9, tajništvo doma, telefon 584-37-20.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 17. 10.
2000, vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinski
na žiro račun 50103-603-51238, pri APP
Ljubljana.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana, prevzemnica: Duška Vreg.
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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.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 2000 ob
13. uri, v Domu starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana. Odpiranje bo vodila Anka Ban.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od razpisne vrednosti.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih 3 letih obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanje,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od 30 dni,
– da predložijo izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla in jo bo predložil, če bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe to zahteval,
– da ima ustrezne reference iz izvajanje
tovrstnih del – izpolnjeni obrazec za reference.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 3. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– kvaliteta, izražena z objektivnimi pokazatelji o kvaliteti storitev: izkazi o kvaliteti
storitev, primernemu prevozu, o delavcih, ki
izvajajo storitve:
– ISO standard,
– pohvale,
– potrdila.
18., 19., 20.
Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje
Št. 320-01/00-2
Ob-36467
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, faks
02/538-15-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdaja brošure Vinska turistična cesta Goričko – dopolnitev in prevodi.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje občin Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Ho-
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doš, Kuzma, Kobilje, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden pričetek del
oktober 2000, dokončanje november 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se dvigne v tajništvu
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 MoravskeToplice, kontaktna oseba
Martina Vink Kranjec, (tel. 02/548-18-10).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti najpozneje do
13. 10. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
16. 10. 2000 do 10. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za izdajo brošure Vinska turistična cesta Goričko”. Na kuverti mora biti označen naslov
ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 10. 2000 ob 11.
uri v Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izbrani izvajalec mora z
naročnikom skleniti pogodbo najkasneje v
roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lahko odstopi od ponudbe do poteka roka za
oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference ponudnika (40%), ponudbena cena (20%),
plačilni pogoji (20%), rok izvedbe 20%).
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Občina Moravske Toplice
Št. 320-01/00-3
Ob-36468
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranj-

čeva 3, 9226 Moravske Toplice, faks
02/538-15-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: označevanje Vinske turistične ceste št. 12 Goričko.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
9,950.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje Občin Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Kobilje, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden pričetek del
oktober 2000, dokončanje april 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se dvigne v tajništvu
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba
Martina Vink Kranjec, (tel. 02/548-18-10).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti najpozneje do
13. 10. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
16. 10. 2000 do 10. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za izdajo brošure Vinska turistična cesta Goričko”. Na kuverti mora biti označen naslov
ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 10. 2000 ob 12.
uri v Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izbrani izvajalec mora z
naročnikom skleniti pogodbo najkasneje v
roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lahko odstopi od ponudbe do poteka roka za
oddajo ponudbe.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference ponudnika (40%), ponudbena cena (20%),
plačilni pogoji (20%), rok izvedbe 20%).
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Občina Moravske Toplice
Št.90105-11/2000-2
Ob-36474
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks 178 48 34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:predmet razpisa je izvedba
geodetskih meritev:
3.1 izmera nivelmanskega poligona
1.reda Šempeter- Šoštanj in Polzela- Velenje,
3.2 izmera nivelmanskega poligona
4.reda Črnomelj- Semič.
Orientacijska vrednost naročila je za nalogo 3.1.: 3,500.000 SIT.
Orientacijska vrednost naročila je za nalogo 3.2.: 800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: za nalogo pod 3.1: Šempeter, Polzela, Velenje,
– za nalogo pod 3.2: Črnomelj, Semič.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetskih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o geodetski dejavnosti.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za
posamezne naloge navedene pod točko 3.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 20. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, po predhodni najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178 49 27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 10. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT na
ŽR
50100-840-061-6163
18
25127-7141998-00002000.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 10. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana, soba P24.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Geo-

Št.

detske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od 18. 10.
2000 od 9. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba Matija Medved telefon št. 178 48 63.
19. Datum predhodne objave namere o naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-36491
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Arto 13, Sevnica, faks
0608/8141 643.
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 prostorov v: Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Domu upokojencev Sevnica, Domu
upokojencev Brežice.
Ocenjena
vrednost
naročila:
33,000.000 SIT.
4. (a) Kraj izvedbe: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Dom upokojencev
Sevnica, Dom upokojencev Brežice; (posamezne lokacije so razvidne iz razpisne dokumentacije).
5. (a), (b)
(c) Navedba, 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: oodaja po delih storitve ni
mogoča.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka naročila: januar 2001 za dobo treh let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Služba za javna naročila, Gregorčičeva 3, 1. nadstropje-desno,
Celje, vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 10. 2000
do 20. 10. 2000 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, na žiro račun
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št. 50700-603-31892 (na položnico navedite svojo davčno številko); v znesku je
upoštevan DDV.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica
z označbo : “Ne odpiraj“ - javni razpis - za
čiščenje prostorov v: Domu upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Domu upokojencev
Sevnica in Domu upokojencev Brežice in z
navedbo številke objave javnega razpisa. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 9. uri v prostorih restavracije Dvorec Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica.
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% razpisane letne ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 11. 2000
do 8. ure.
17. Merila za določitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN:
1. cena;
2. reference;
3. kadrovska struktura in strokovna
usposobljenost zaposlenih.
18. Druge informacije o naročilu: datum
in ura ogleda po posameznih lokacijah navedeno v razpisni dokumentaciji. Dodatne
informacije se dobijo na naslovu naročnika,
kontaktna oseba: Mešiček Vlado, tel. št.
0608 461-400.
19., 20.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca
Ob-36494
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks.
01/528-46-18.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: priprava in dostava gotovih obrokov hrane, dostavljenih v obliki
tabletnega sistema.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: kot ponudnik se lahko prijavi
kdor je registriran za opravljanje dejavnosti
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in kdor izpolnjuje vse zahteve navedene v
razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: veljavni pravni red RS.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo samo za predmet javnega naročila v
celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek predvidoma
od februarja 2001. Trajanje eno leto od
pričetka.
9. (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), z naslovom (sedežem)
kamor naj se razpisna dokumentacija pošlje, skupaj z davčno številko. Razpisno dokumentacijo bodo prejeli po pošti, v roku 3
dni od prejema zahteve.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 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: 6. 11. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v originalu in eni kopiji v zapečateni ovojnici z
jasno oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za hrano” osebno na sedež naročnika ali priporočeno po pošti na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000, ob 10. uri na naslovu naročnika,
v upravni stavbi, sejna soba, 1. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudbi mora biti priložena bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti predmeta javnega naročila, to
je v višini 2,000.000 SIT. Veljavna do dneva veljavnosti ponudbe (najmanj 105 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb).
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot navedeno v
pogodbi, ki je del razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci ali kot partnerji pri skupnem poslu, pri čemer je obvezno samo eden poslovodeči in vsi solidarno odgovorni za izvršitev posla v celoti.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od dneva in
ure določene za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): edino
merilo je cena.
18., 19., 20.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 105810/00
Ob-36495
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37 b, 3320 Velenje, telefaks
03/896-11-27, tel. 03/896-11-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitev: kompaktiranje odpadkov na Odlagališču nenevarnih in
inertnih odpadkov Velenje.
Ocenjena vrednost naročila: 2,450.000
SIT/mesec.
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden rok pričetka
del je 30 dni po podpisu pogodbe o kompaktiranju odpadkov. Pogodba se bo sklenila za obdobje do 31. 12. 2004.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Nataša Ribizel Šket.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 19. oktobra 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – virmansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. oktober 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnica Nataša Ribizel Šket.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. oktober 2000 ob 11.30, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška c.
37 b, Velenje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 65
dni po izteku razpisnega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 60%,
– plačilni pogoji 20%,
– potrjene reference od investitorjev za
izvajanje razpisanih del 10%,
– tehnične karakteristike oziroma preseganje osnovnih zahtev po moči in teži 10%,
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R- 12/00-O, september 2000).
18. Druge informacije o naročilu: v zvezi
z razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski
inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Nataša Ribizel Šket. Informacije glede
tehničnih podatkov v zvezi z razpisom: PE
Kanalizacija, Primorska 8a, 3325 Šoštanj,
Štefan Pražnikar in Tomo Sunarič.
19., 20.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Ob-36570
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Cankarjeva 5, Ljubljana.
2. Način izbire najbolj ugodnega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitve – izvršnega
producenta prireditve.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: priprava in izvedba prireditve ob 200-letnici rojstva dr. Franceta
Prešerna, na podlagi že izbrane zamisli,
izbranega režiserja in scenaristov; ocenjena vrednost naročila: 13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum dokončanja storitve: 3. 12. 2000, izvedba prireditve.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko pridobi na
Ministrstvu za kulturo, v vložišču, Cankarjeva 5, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do četrtka, 12. 10.
2000 do 14. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v vložišču Ministrstva za
kulturo: v torek, 17. 10. 2000 do 15. ure.
(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje se bo izvedlo v sredo, 18. 10.
2000 ob 11. uri, v sejni sobi Ministrstva za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: najmanj 30 dni po
opravljeni zaključni storitvi in izstavljeni obračunski dokumentaciji, skladno z določili zakona o izvrševanju proračuna RS.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudbe lahko predložijo vse pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih in
kongresnih dejavnosti.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe do 20. novembra 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena so v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije si ponudniki lahko pridobijo pri Petri Škofic, Ministrstvo za kulturo,
Cankarjeva 5, Ljubljana, tel. 01/478-59-90,
ali po elektronski pošti Petra.Skofic@gov.si.
19., 20.
Ministrstvo za kulturo
Št. 011-04-8/00
Ob-36559
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: snemanje tehnične dokumentacije na mikrofilmski opremi
mikrobox in codufidex.
Ocenjena vrednost: 28,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje 10).
6.
7. (a) 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 najkasneje do 30. 11. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 10. 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
“Snemanje tehnične dokumentacije na mikrofilmski opremi mikrobox in codufidex.” - T.Š.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 10. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS

Št.

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:
1. kvalificiranost izvajalca 0-20 točk,
2. dosedanje izkušnje
naročnika s ponudnikom
0-15 točk,
3. vrednost ponudbe
0-30 točk.
Delo bo oddano ponudniku čigar ponudba bo po navedenih merilih zbrala največ točk.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste–Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-36562
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: program raziskav in študija možnosti sanacije Macesnikovega plazu.
Ocenjena vrednost: 19,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta RT-926/5501
Solčava-Podolševa-Sleme, RT-926/5501
Solčava-Podolševa-Sleme in RT-927/5502
Žibovt-Sv.Duh-Podolševa.
5. (a) (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgo-
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vornega 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 18 mesecih po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 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
“Program raziskav in študija možnosti sanacije Macesnikovega plazu.” -A.B.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 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).
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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 18. 8. 2000,
Ob-34038.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-36564
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: študija lokacij
parkirnih mest za izločanje vozil za prevoz nevarnega blaga na območju Republike Slovenije.
Ocenjena vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: H, G in R ceste.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 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
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“Študija lokacij parkirnih mest za izločanje
vozil za prevoz nevarnega blaga na območju Republike Slovenije.” - D.K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 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:
1. Obrazložitev študije, metodologija, opis študije in pričakovani rezultati: 0-35
točk,
2. Kvalificiranost izvajalca: 0-15 točk,
3. Dosedanje izkušnje naročnika s
ponudnikom: 0-15 točk,
4. Vrednost ponudbe: 0-20 točk,
5. Rok izdelave: 0-10 točk.
Delo bo oddano ponudniku čigar ponudba bo po navedenih merilih zbrala največ točk.
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 1. 9. 2000,
Ob-34652.
Direkcija RS za ceste

Št. 01-1007
Ob-36578
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,
tel. 02/22 93 600, telefaks 02/25 18 180.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dnevno in tedensko čiščenje poslovnih prostorov s pripadajočimi sanitarnimi prostori, predavalnicami, knjižnico, hodniki, steklene površine ter čiščenje in urejanje platoja ter
stopnic pred stavbo in košnjo travnatih
površin Pedagoške fakultete Univerze v
Mariboru.
4. Kraj izvedbe: Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160,
Maribor.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni začetek del
1. 11. 2000 do 31. 10. 2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor, glavna pisarna
pri Karin Grbec, soba 01/78, tel. 02/22
93 779, faks 02/25 18 180.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 10. do
17. 10. 2000, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na račun naročnika, št. 51800-609-1237 – za razpisno
dokumentacijo.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 10. 2000 do 12.
ure. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za čiščenje
– Ne odpiraj!” in številko Uradnega lista RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160,
2000 Maribor.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 10. 2000,
ob 13. uri na naslovu naročnika, Koroška
cesta 160, Maribor, velika sejna soba. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. cena storitve za obdobje 12 mesecev do 60 točk,
2. reference ponudnika do 30 točk,
3. kadrovske zahteve do 10 točk.
Delo bo oddano ponudniku čigar
ponudba bo po navedbenih merilih zbrala
največ točk.
18. Druge informacije o naročilu: rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa: ponudniki bodo obveščeni
o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
Ostali podatki: naročnik bo za ponudnike organiziral ogled prostorov. Ogled bo
možen 18. 10. 2000 od 10. do 12. ure.
19., 20.
Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru
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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. 403-1/00-2729/00

Ob-36575

1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, telefaks:
01/251-45-84.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez
omejitev
pod
oznako
“PC-06.2000”.

Št.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o izbiri najugodnejših ponudnikov,
št. 403-1/00-IT-2527/00, z dne 11. 9.
2000.
4. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– status ponudnika, kadrovske zmogljivosti, njegovo finančno stanje in poslovne
povezave s področja ponudbe; utež 20%,
– tehnične lastnosti ponujene opreme;
utež 50%,
– servisiranje ponujene opreme; utež 10%,
– komercialni pogoji; utež 20%.
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov
je bilo razmerje med doseženimi točkami in
ceno ponudbe za točko razpisa, na kateri je
ponudnik kandidiral.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za točke IV.A.I.1, IV.B.II.(1, 2 in 3)
razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Gorenje Point, d.o.o., Podjetje za infor-
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macijske tehnologije, Partizanska 12, 3320
Velenje;
– za točke IV.A.I.2, IV.A.II.1, IV.A.II.2,
IV.A.II.3, IV.B.I.2 in IV.B.I.3 razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Iskra Računalniki, Informatika, računalništvo in komunikacije, d.o.o., Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana;
– za točko IV.B.I.1 razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Simt d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje;
– za točki IV.A.I.3 in IV.A.I.4 je na razpis prispela le ena popolna ponudba, zato
v skladu s 1. odstavkom 41. člena ZJN, za
ti dve točki javnega razpisa naročnik ni
sprejel sklepa o izbiri najugodnješega ponudnika. Za ta del javnega naročila se bo
izvedel nov postopek po spremenjeni specifikaciji.
6. (a) Kraj dobave: lokacije naročnika v
Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

Točka

Vrsta opreme

Kol.

Izbor

Proizvajalec in model

IV.A.I.1
IV.A.I.2
IV.A.I.3
IV.A.I.4
IV.A.II.1
IV.A.II.2
IV.A.II.3
IV.B.I.1
IV.B.I.2

Standardni osebni računalniki
Zmogljivejši osebni računalniki
Profesionalne delovne postaje
ZIP enote
Standardi prenosni računalniki
Zmogljivi prenosni računalniki
Standardi prenosni računalniki s tiskalniki
Zmogljivi aplikacijski strežnik
Standardni aplikacijski strežniki

180
40
5
5
15
10
5
1
3

Gorenje Point
Iskra Računalniki
–
–
Iskra Računalniki
Iskra Računalniki
Iskra Računalniki
Simt
Iskra Računalniki

DTK PRM 00271
DELL Optiplex GX1/550M+

IV.B.I.3
IV.B.II.1
IV.B.II.2
IV.B.II.3

Manj zmogljivi aplikacijski strežniki
Mrežni laserski tiskalniki A4
Mrežni laserski tiskalniki A4/A3
Namizni laserski tiskalniki A4

2
15
5
5

Iskra Računalniki
Gorenje Point
Gorenje Point
Gorenje Point

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za točke IV.A.I.1,
IV.B.II.(1, 2 in 3) razpisne dokumentacije
(Gorenje
Point,
d.o.o.)
znaša
53,238.544,75 SIT,
– pogodbena vrednost za točke IV.A.I.2,
IV.A.II.1, IV.A.II.2, IV.A.II.3, IV.B.I.2 in
IV.B.I.3 razpisne dokumentacije (Iskra Računalniki, d.o.o.) znaša 64,923.210,80
SIT,
Točka

IV.A.I.1
IV.A.I.2
IV.A.I.3
IV.A.I.4
IV.A.II.1
IV.A.II.2
IV.A.II.3
IV.B.I.1
IV.B.I.2
IV.B.I.3
IV.B.II.

– pogodbena vrednost za točko IV.B.I.1
razpisne dokumentacije (Simt, d.o.o.) znaša 9,444.636 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prispelo je
12 ponudb, od teh so bile 3 ponudbe po
formalnem in vsebinskem pregledu izločene.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Najnižja ponudba (SIT)

Najvišja ponudba (SIT)

41,058.000,00
17,402.560,00
5,355.000,00
462.480,41
8,883.945,00
8,004.940,00
3,463.280,80
9,444.636,00
17,610.215,00
7,755.230,00
11,441.850,00

47,070.450,00
20,996.360,00
5,355.000,00
462.480,41
10,710.109,05
9,021.233,00
4,147.150,00
11,272.870,00
19,542.453,84
9,088.695,00
13,854.545,25

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.
Ministrstvo za finance

DELL Latitude CptS 500GT
DELL Latitude CpxJ 750GT
DELL Latitude CptS 500GT
IBM Netfinity 8500R (18RYNEU)
DELL Power Edge 6400/700
1 konzola
DELL Power Edge 6400/700
Xerox DocuPrint N2125
Xerox DocuPrint N3225b
HP Laser Jet 1100

Št. 7299/00
Ob-36249
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
Naročnik je od razpisanih 8 pozicij letne
mehanizacije lahko izbral samo eno, za ostale razpisane pozicije ni pridobil dveh primerljivih ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vitrade & Co, d.o.o., Partizanska 3-5, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava letne mehanizacije.
7. Pogodbena
vrednost:
27,811.245,16 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,117.215,16 SIT, 4,171.414,60
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32454.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 7298/00
Ob-36250
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
Naročnik ni izvršil izbire za 6. pozicijo
javnega razpisa dobava vozil, ker ponudbe
presegajo plansko postavko za 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Dumida, d.o.o., Kidričeva 16,
2230 Lenart,
2. AC Intercar, d.o.o., Baragova 5,
1000 Ljubljana,
3. Pleško Cars, d.o.o., Tržaška cesta
426, 1351 Brezovica.
6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vozil.
7. Pogodbena vrednost:
– ad 1) 18,561.890 SIT,
– ad 2) 24,233.372 SIT,
– ad 3) 23,905.472,47 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 100,636.194 SIT, 22,968.540,85 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32455.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 402-04-22/00
Ob-36251
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku,
– ponudbena cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. specifikacija številka 1: Tehnounion avto, d.o.o., Devova 18, Ljubljana,
2. specifikacija številka 2: Tehnounion avto, d.o.o., Devova 18, Ljubljana,
3. specifikacija številka 3: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
4. specifikacija številka 4: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
5. specifikacija številka 5: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
6. specifikacija številka 6: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
7. specifikacija številka 7: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
8. specifikacija številka 8: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
9. specifikacija številka 9: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
10. specifikacija številka 10: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
11. specifikacija številka 11: Suzuki
Odar, d.o.o., Jana Husa 1/a, Ljubljana,
12. specifikacija številka 12: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto,
13. specifikacija številka 13: podana
je bila samo ena popolna ponudba, zato se
razpis ponovi.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. specifikacija številka 1: vozila s
prostornino nad 3000 do 5000 ccm –
1 kos,
2. specifikacija številka 2: vozila s
prostornino nad 2400 do 3000 ccm –
2 kosa,
3. specifikacija številka 3: vozila s
prostornino nad 1700 do 1800 ccm –
6 kosov,
4. specifikacija številka 4: vozila s
prostornino nad 1500 do 1600 ccm –
18 kosov,
5. specifikacija številka 5: vozila –
4 vrata, s prostornino nad 1500 do
1600 ccm – 4 kose,
6. specifikacija številka 6: vozila s
prostornino nad 1300 do 1400 ccm –
25 kosov,
7. specifikacija številka 7: vozila s
prostornino nad 1300 do 1400 ccm –
11 kosov,
8. specifikacija številka 8: vozila s
prostornino nad 1100 do 1200 ccm –
21 kosov,
9. specifikacija številka 9: vozila –
3 vrata, s prostornino nad 1100 do
1200 ccm – 39 kosov,
10. specifikacija številka 10: vozila –
3 vrata (zadnja bočna drsna), s prostornino nad 1200 do 1400 ccm – 5 kosov,
11. specifikacija številka 11: vozila –
4 × 4, s prostornino nad 1200 do
1300 ccm – 2 kosa,
12. specifikacija številka 12: vozila –
terenska 4 × 4, s prostornino nad 1900
do 2200 ccm – 3 kose,
13. specifikacija številka 13: podana
je bila samo ena popolna ponudba, zato se
razpis ponovi.
7. Pogodbena vrednost:
1. specifikacija
številka
1:
14,988.100,03 SIT,

2. specifikacija
številka
2:
14,489.403,58 SIT,
3. specifikacija
številka
3:
20,041.905 SIT,
4. specifikacija
številka
4:
45,958.865,04 SIT,
5. specifikacija
številka
5:
10,573.014,80 SIT,
6. specifikacija
številka
6:
61,972.510,50 SIT,
7. specifikacija
številka
7:
21,908.099,95 SIT,
8. specifikacija
številka
8:
30,867.572,82 SIT,
9. specifikacija
številka
9:
54,594.490,08 SIT,
10. specifikacija
številka
10:
9,702.016,70 SIT,
11. specifikacija
številka
11:
5,411.880 SIT,
12. specifikacija
številka
12:
13,717.890,09 SIT,
13. specifikacija številka 13: podana
je bila samo ena popolna ponudba, zato se
razpis ponovi.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. specifikacija
številka
1:
18,155.191 SIT, 14,988.100,03 SIT,
2. specifikacija
številka
2:
17,626.092 SIT, 10,955.944 SIT,
3. specifikacija
številka
3:
20,041.902,30 SIT, 19,204.112,16 SIT,
4. specifikacija
številka
4:
47,855.502,54 SIT, 35,848.990,62 SIT,
5. specifikacija
številka
5:
11,725.925,36 SIT, 10,106.381 SIT,
6. specifikacija
številka
6:
64,486.800 SIT, 59,534.695 SIT,
7. specifikacija
številka
7:
26,415.418 SIT, 21,731.185 SIT,
8. specifikacija
številka
8:
32,889.511 SIT, 30,867.572,82 SIT,
9. specifikacija
številka
9:
58,974.528 SIT, 54,594.490,08 SIT,
10. specifikacija
številka
10:
10,865.449 SIT, 9,702.016,70 SIT,
11. specifikacija
številka
11:
5,534.600 SIT, 5,411.880 SIT,
12. specifikacija
številka
12:
14,577.600 SIT, 13,263.420 SIT,
13. specifikacija številka 13: podana
je bila samo ena popolna ponudba, zato se
razpis ponovi.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30707.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 8001-439/00
Ob-36343
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, Slovenija.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je veljavne in popolne
ponudbe vrednotil po merilu cene, plačilni
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rok, dobavni rok in po merilu dodatnih ugodnostih. Naročnik je izbral pnudnika, ki sta
dosegla največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoimpex, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana (postavka 1), Štajerski
avto dom, d.o.o., Tržaška c. 38, Maribor
(postavka 2).
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– postavka 1: 1 avtomobil s prostornino motorja do 2000 ccm.
– postavka 2: 1 avtomobil po sistemu staro za novo s prostornino motorja
nad 2500–3000 ccm.
7. Pogodbena vrednost:
– postavka 1: 2,457.024,94 SIT,
– postavka 2: 7,120.474,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– postavka
1:
3,850.065
SIT,
2,457.024,94 SIT,
– postavka 2: 2,7120.474,70 SIT (ponudbi sta bili po vrednosti enaki).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-36380
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, dobavni rok,
garancijski rok, odzivni čas, rok za odpravo
napake, certificirani serviserji, prisotnost na
trgu, reference ter dodatne ugodnosti ponudnika. Možno število točk 100.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mentis, d.o.o., Dravograd.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strojna oprema za posodobitev računalniškega omrežja v SB SG.
7. Pogodbena vrednost: 9,375.556,61
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,440.218,63 SIT, 9,375.556,61 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33592.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 110-1/00
Ob-36451
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

Št.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik po
posameznih sklopih. Sklep o izbiri je sprejet le za 1 sklop, za ostalih 9 sklopov naročnik ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika (prvi odstavek 41. člena ZJN).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gonzaga, d.o.o., Cesta
25.junija 1/f, 5000 Nova Gorica – sklop 1
– pisarniška oprema.
6. (a) Kraj dobave: CP Nanos.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: HC Razdrto–Vipava, razcep
Razdrto – km 1,3; notranja oprema za
CP Nanos.
7. Pogodbena vrednost: 1,992.678,80
SIT za sklop 1 – pisarniška oprema.
8.
9. Število prejetih ponudb:1 ponudba za
sklopa 6 in 10; 2 ponudbi za sklop 1; 0
ponudb za sklope 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,548.680 SIT in 1,992.678,80 SIT za
sklop 1 – pisarniška oprema.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-36454
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik po posameznih sklopih. Sklep o izbiri je sprejet le
za 1 sklop, za ostalih 10 sklopov naročnik ni
sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika (prvi odstavek 41. člena ZJN).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gonzaga, d.o.o., Cesta
25.junija 1/f, 5000 Nova Gorica – sklop 2
– pisarniška oprema.
6. (a) Kraj dobave: CP Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava notranje opreme na
Čelni CP Kozina in CP na priključku Kozina na AC Kozina–Klanec.
7. Pogodbena vrednost: 3,094.642,60
SIT za sklop 2 – pisarniška oprema.
8.
9. Število prejetih ponudb:1 ponudba za
sklope 1, 9 in 11; 2 ponudbi za sklop 2; 0
ponudb za sklope 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,357.342 SIT in 3,094.642,60 SIT za
sklop 2 – pisarniška oprema.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
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Št. 110-1/00
Ob-36455
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnješega ponudnika (prvi odstavek
41. člena ZJN).
5.
6. (a) Kraj dobave: CP Dob.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: AC Višnja Gora–Bič, CP Dob
– oprema za CP Dob.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:0 ponudb za
sklope 1, 5, 6, 8, 9, 10 in 11; 1 ponudba
za sklop 2, 3, 4 in 12.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Št. 961-24/00-14-113
Ob-36481
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. september 2000.
4. Merila za dodelitev naročila naročila
(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišjo skupno oceno na podlagi
navzkrižne primerjave ponudb po cenovnih
in necenovnih dejavnikih, skladno z objavljenimi merili in kriteriji za izbor najugodnejše ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PC h.and d.o.o., IOC Trzin,
Brezovce 10, 1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Tržaška 2, 1000
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2× računalniški strežnik,
20× osebni računalnik, 45× monitor,
50× laserski tiskalnik, 50× tiskalniški
strežnik, 2× projektor.
7. Pogodbena
vrednost:
19,533.775,03 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,848..488 SIT, 19,533.775,03 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: javni razpis za ugotavljanje sposobnosti ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
71-72 z dne 11. 8. 2000.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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Št. 2956/00
Ob-36482
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Slovenska c. 58.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika za blago.
3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost – pri delnih ponudbah posamezne skupine materiala, oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega blaga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Skupina
1:
Tokovodniki
goli
(35-120 mm2)
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče;
Skupina 2: kabel energetski S.N. (20 kV)
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče.
6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v
naprej dogovorjene lokacije:
– posamezno skladišče – nadzorništvo
kupca za blago obeh razpisnih skupin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– tokovodniki goli (35-120 mm2)
15000 kg,
– kabel energetski S.N. (20 kV)
151500 m.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina
1:
tokovodniki
goli
(35-120 mm2)
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče, s proizvajalcem Elka d.d., Zagreb, v skupni ponudbeni vrednosti
6,150.000 SIT (brez DDV);
Skupina 2: kabel energetski S.N. (20 kV)
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče, s proizvajalcem Elka d.d., Zagreb, v skupni ponudbeni vrednosti
112,535.000 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina
1:
tokovodniki
goli
(35-120 mm2)
5 + 1, ki je neveljavna;
Skupina 2: kabel energetski S.N. (20 kV)
8 + 2, sta neveljavni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina
1:
tokovodniki
goli
(35-120 mm2): 8,449.575 SIT (brez DDV),
6,150.000 SIT (brez DDV);
Skupina 2: kabel energetski S.N.
(20 kV): 134,469.820 SIT (brez DDV),
108,795.000 SIT (brez DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.

ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Slovenska c. 58.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika za blago.
3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost – pri delnih ponudbah posamezne skupine materiala, oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega blaga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Skupina 1: oprema za TP na betonskem
drogu
MR export-import d.o.o., Glavni trg 17b,
2000 Maribor;
Skupina 2: kompaktne TP 20/0.4 kV
IMP TEN d.d., Vojkova 58, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v
naprej dogovorjene lokacije:
– posamezno skladišče – nadzorništvo
kupca za blago razpisne skupine 1 (oprema
TP na betonskem drogu), vsakokrat nerazloženo,
– posamezno gradbišče TP kupca za
blago razpisne skupine 2 (kompaktne TP
20/0.4 kV), vsakokrat razloženo in postavljeno na gradbeno ustrezno pripravljeno
osnovo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– oprema za TP na betonskem drogu
66 kosov,
– kompaktne TP 20/0.4 kV 28 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: oprema za TP na betonskem
drogu
MR export-import d.o.o., Glavni trg 17b,
2000 Maribor s proizvajalcem Elektroservisi d.d., Ljubljana v skupni ponudbeni vrednosti 32,676.750 SIT (brez DDV);
Skupina 2: kompaktne TP 20/0.4 kV
IMP TEN d.d., Vojkova 58, 1000 Ljubljana s proizvajalcem IMP TEN d.d., Ljubljana, v skupni ponudbeni vrednosti
28,986.480 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: oprema za TP na betonskem
drogu: 4;
Skupina 2: kompaktne TP 20/0.4 kV: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina 1: oprema za TP na betonskem
drogu: 34,452.720 SIT (brez DDV),
32,676.750 SIT (brez DDV);
Skupina 2: kompaktne TP 20/0.4 kV:
34,984.300 SIT (brez DDV), 28,986.480
SIT (brez DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 59 z dne 30. 6. 2000.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2962/00
Ob-36484
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električ-

Št. 2960/00
Ob-36485
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Slovenska c. 58.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika za blago.
3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost – pri delnih ponudbah posamezne skupine materiala, oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega blaga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Skupina 1: kabel energetski N.N. (1 kV)
Elektronabava d.d., Cesta 24. Junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče;
Skupina 2: kabel energetski samonosni
(SKS) 1 kV
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče.
6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v
naprej dogovorjene lokacije:
– posamezno skladišče – nadzorništvo
kupca za blago obeh razpisnih skupin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– kabel energetski N.N. (1 kV)
125700 m
– kabel energetski samonosni (SKS)
1 kV 109500 m
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: kabel energetski N.N. (1 kV)
Elektronabava d.d., Cesta 24. Junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče, Arianta 1, s proizvajalcem FKN Makedonija, v skupni ponudbeni vrednosti 80,850.000 SIT (brez DDV);
Skupina 2: kabel energetski samonosni
(SKS) 1 kV
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče, s proizvajalcem ELKA d.d.,
Zagreb, v skupni ponudbeni vrednosti
53,260.500 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: kabel energetski N.N. (1 kV)
9 + 1, ki je neveljavna;
Skupina 2: kabel energetski samonosni
(SKS) 1 kV
5 + 3, ki so neveljavne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina 1: kabel energetski N.N. (1 kV):
116,873.055 SIT (brez DDV), 80,850.000
SIT (brez DDV);
Skupina 2: kabel energetski samonosni
(SKS) 1 kV: 70,747.875 SIT (brez DDV),
52,839.000 SIT (brez DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.
Št. 999-00-16/00
Ob-36505
1. Naročnik, poštni naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 22. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročili sta bili dodeljeni ponudnikoma, ki sta dobila največje število
točk po že objavljenih kriterijih na osnovi
postavljenih meril za ocenjevanje ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– pod točko A: AC-Intercar, d.o.o, Ljubljana Baragova 5,
– pod točko B: Avtohiša Real, d.d.,
Ljubljana Vodovodna 93.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Erjavčeva
17.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– pod točko A: dobava novega osebnega vozila s prostornino motorja od
4000 cm3 do 4500 cm3 ob odkupu enega rabljenega osebnega vozila,
– pod točko B: dobava novega osebnega vozila prostornine motorja
1390 cm3.
7. Pogodbena vrednost:
– pod točko A: 7,161.450 SIT,
– pod točko B: 2,712.980 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
– pod točko A: 2,
– pod točko B: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
– pod točko A: 7,778.651,47 SIT;
7,161.450 SIT;
– pod točko B: 2,761.354 SIT;
2,742.980 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 71-72 z dne 11. 8. 2000.
Urad predsednika
Republike Slovenije
Št. 4.4.1.2.-5278/00
Ob-36567
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljen javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta blaga, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Tircom, d.o.o., Dunajska 116, Ljubljana – blago po poz. 2,
– Strojno ključavničarstvo Vrlinič, s.p.,
Železničarska c. 15, 8340 Črnomelj – blago po poz. 1 in 3.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– Tircom, d.o.o.: 5.195 kompletov
kap za lesene prage,
– Strojno ključavničarstvo Vrlinič, s.p.:
– 1.950 parov objemk za Mathe
naprave,
– 2.692 kompletov Mathe naprav.
7. Pogodbena vrednost:
– Tircom, d.o.o. – 10,942.748 SIT,
– Strojno ključavničarstvo Vrlinič, s.p.
– 6,062.160 SIT.

Št.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– poz. 1: ena ponudba 1,862.640 SIT;
– poz.
2:
11,616.020
SIT,
10,942.748 SIT;
– poz. 3: ena ponudba: 4,199.520 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32893.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Št. 4.4.1.2.-5275/00
Ob-36568
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: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, reference pri
prejšnjih dobavah, servis.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana –
blago po poziciji 1, 3, 4 in 5,
– Projektmont, d.o.o., Ul. kneza Koclja
37, 1000 Ljubljana – blago po poziciji 2,
– Tehnomatica, d.o.o., Kidričeva 14b,
1236 Trzin – blago po poziciji 6.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli in oprema
SV naprav.
7. Pogodbena vrednost:
– Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana –
pozicija 1, 3, 4 in 5 – vrednost
70,798.704,63 SIT,
– Projektmont, d.o.o., Ul. kneza Koclja
37, 1000 Ljubljana –pozicija 2 – vrednost
17,867.450 SIT,
– Tehnomatica, d.o.o. – pozicija 6 –
vrednost 9,257.525 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– poz. 1: 40,133.033,65 SIT,
37,995.558,53 SIT;
– poz.
2:
20,408.500
SIT,
17,867.450 SIT;
– poz. 3: 17,851.388,02 SIT,
13,999.993 SIT;
– poz.
4:
6,874.868
SIT,
4,308.904,32 SIT;
– poz.
5:
16,127.475
SIT,
14,494.248,79 SIT;
– poz.
6:
9,281.821,50
SIT,
9,257.525 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32797.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 40002-16/00
Ob-36271
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Višnjice v
naselju Hudo od km 11+500 do km
11+865,5.
7. Pogodbena vrednost: 46,627.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,087.938,25 SIT, 46,627.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS, Republike Slovenije: Ur.
l. RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob- 30500.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-16/00
Ob-36272
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Zlatenščice
od km 0+130 do km 0+800.
7. Pogodbena vrednost: 39,999.470 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
57,083.287,55 SIT 37,437.495,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30500.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-16/00
Ob-36273
1. Naročnik, poštni naslov: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Vrbanovega
grabna pod zaplavno pregrado na odseku dolžine 145 m.
7. Pogodbena vrednost: 12,799.640 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,364.918,52 SIT, 12,799.640 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 57 z
dne 23. 6. 2000, Ob- 30500.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-16/00
Ob-36274
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Radomlje od
km 2+732 do km 3+410 in ureditev Čudne od km 1+677,5 do km 1+962.
7. Pogodbena vrednost: 27,816.472 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
59,255.193,20 SIT, 27,816.472,00 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30500.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-16/00
Ob-36275
1. Naročnik, poštni naslov: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija obrežnih zidov na Trboveljščici od km 1+365 do
km 1+961.
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7. Pogodbena vrednost: 37,222.197 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 8,105.042
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,836.686,15 SIT, 37,222.197 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30500.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-16/00
Ob-36276
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev hudournika
Boben v Hrastniku od km 2+640 do km
2+750.
7. Pogodbena vrednost: 23,999.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,834.263 SIT, 23,999.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30500.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-16/00
Ob-36277
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija hudournika
Kotredeščica v Znojilah od km 8+276
do km 8+401.
7. Pogodbena vrednost: 20,799.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,262.127,37 SIT, 20,799.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30500.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-16/00
Ob-36278
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja ustalitvene
pregrade na hudourniku Trboveljščica
nad Gabrskim v km 8+350.
7. Pogodbena vrednost: 7,999.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,196.349 SIT, 7,999.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30500.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-17/00
Ob-36279
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija Meže pri
Pečnikovi žagi na dolžini 78 m.
7. Pogodbena
vrednost:
14,921.071,85 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
17,350.747,40 SIT, 12,370.237,33 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30501.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-18/00
Ob-36280
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev hudournika
Perobnica (Ježenk) ob industrijski coni
na dolžini 284 m.
7. Pogodbena vrednost: 34,952.000 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,370.000 SIT, 34,952.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30502.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-19/00
Ob-36281
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
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: ureditev desnega brega Sevnične od km 0+211 do km 0+378.
7. Pogodbena
vrednost:
88,964.670,13 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
90,425.076,65 SIT, 88,964.670,13 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30503.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-20/00
Ob-36282
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HIP PLUS, d.o.o., Vače
103, Vače.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev desnega brega Savinje v Orli vasi od km 40+550 do
km 40+950.
7. Pogodbena
vrednost:
34,953.798,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,841.675,40 SIT, 34,953.798,60
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30504.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-21/00
Ob-36283
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

Št.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Obročnega
potoka v naselju Stara sušica od km
0+106 do km 0+286.
7. Pogodbena vrednost: 25,599.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
36,182.785,63 SIT, 25,599.000,00 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, Ob-30505.
Uprava RS za varstvo narave
Ob-36344
1. Naslov naročnika: Občina Razkrižje,
Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena 50%,
– plačilni pogoji 30%,
– garancijski rok 10%,
– rok izvedbe 5%,
– reference na podobnih delih 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: 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-Razkriški
breg-državna meja, v skupni dolžini 430 m,
– občinska javna pot Veščica-Kopriva, v
skupni dolžini 640 m.
7.
Pogodbena
vrednost:
28,884.499,07 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
30,859.600,36 SIT, 27,998.818,85 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 63-64 z dne 14. 7. 2000, Ob-32080.
Občina Razkrižje
Št. 351-06-13/00-3123
Ob-36356
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 z izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je od popolnih ponudb
zbral največ točk na podlagi dveh razpisanih meril: ponudbene cene in števila referenčnih javnih objektov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kupola d.o.o., Zrkovska
110/a, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja gnojne jame,
rekonstrukcija odvoda odplak iz obstoječega svinjskega hleva in obnova obstoječega svinjskega hleva Gospodarske
enote Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza.
7. Pogodbena vrednost: 38,038.536 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo dal ponudnik podizvajalcem: 8,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,874.077,47 SIT; 38,038.536 SIT.
11. Morebitne druge pomembne informacije o postopku izbire izvajalca: ena ponudba je bila izločena pred ocenjevanjem,
ker je bila nepopolna glede na zahteve iz
razpisne dokumentacije.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bil izveden.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 66-67
z dne 28. 7. 2000, Ob-33031.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 985
Ob-36367
1. Naročnik, poštni naslov: Lekarna Ljubljana, Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: organ upravljanja je
sprejel sklep o izbiri 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila merila, navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji:
cena, rok izvedbe, garancijski roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d.,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: oprema obnovljenih
prostorov Lekarne Moste na Rojčevi 22
v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost oddanih del je 26,349.765,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prejete so bile 3 ponudbe, prepoznih ponudb ni bilo.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,668.915,60 SIT, 24,836.503,10
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000.
Lekarna Ljubljana
Št. 30006-1/2000
Ob-36377
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk:
– cena 70%
– tehnična ocena 30%:
– reference 25%,
– plačilni pogoji 20%,
– rok izvedbe 10%,
– garancijski rok 25%,
– izvajanje del z lastno delovno silo
10%,
– izvajanje del z lastno mehanizacijo
in opremo 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Štefana
Kovača 10, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja primarnega
vodovodnega omrežja v naselju Bodonci v dolžini 2.594 m.
7. Pogodbena
vrednost:
50,599.941,27 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,599.941,27 SIT, 46,746.826 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Občina Puconci
Št. 414-05-287/2000
Ob-36387
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rače – Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače,
tel. 02/609-60-10, faks 02/609-60-18.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena – 60%, reference – 20%, plačilni pogoji – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hart, d.o.o., Kersnikova 3,
Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja Zdravstvene postaje Fram – gradbena, montažna,
obrtniška in instalacijska dela.
7. Pogodbena vrednost: 59,460.321 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,652.011 SIT, 59,460.321 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33174.
Občina Rače – Fram
Ob-36386
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje in Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, kont. oseba Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad.,
VO-KA Celje, tel. 063/42-50-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): cena 80%, usposobljenost ponudnika
10% in reference 10%. Po objavljenih merilih
in kriterijih je izbrani ponudnik dosegel najvišje število točk, to je 107,5395 točke.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alea Group, Glavni trg 12,
3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kanalizacijski zbiralnik RZ 9, od združitve z GZ 2 do jaška
J3 in priključitev industrijskega kanala
na RZ 9, gradbena dela.
Kraj: Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
27,591.098,43 SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
35,460.129,32 SIT, 27,591.098,43 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 71-72 z dne 11. 8. 2000, Ob-33737.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
in
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 1148
Ob-36409
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena 1–5 točk, plačilni pogoji 0–5 točk, čas izvedbe del 1–3
točke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mizarstvo Meznarič, s.p.,
Zg. Pirniče 119, 1215 Medvode.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija, adaptacija vhodne avle.
7. Pogodbena vrednost: 34,213.615 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,472.392 SIT, 34,213.615 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 66-67 z dne 28. 7. 2000, Ob-33003.
Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik
Št. 931/2000
Ob-36418
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference ponudnika,
– plačilni rok,
– druge ugodnosti,
– ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poštrak, d.o.o., Obrežna
ul. 1, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne ceste 081020 Zg. Duplek–Žitečka
vas, odcep od R3-710 v Zg. Dupleku do
osnovne šole v Žitečki vasi v dolžini
856 m, z izgradnjo javne razsvetljave ter
izgradnjo kanalizacije v dolžini 1111 m.

7. Pogodbena
vrednost:
88,939.790,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
109,569.089,90 SIT, 88,939.790,45 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33251.
Občina Duplek
Ob-36420
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, kontaktna oseba
Srečko Fijavž, Romana Holobar, tel. 03 757
43 50.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 70%, reference 30%. Po
izbranih merilih in kriterijih je izbrani ponudnik najugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CMC Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja čistilne naprave Vitanje.
7. Pogodbena
vrednost:
81,219.667,87 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 92,170,815 SIT, 72,206.591 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000, Ob-32581.
Občina Vitanje
Št. 110-1/00
Ob-36452
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. Iskra sistemi d.o.o.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Kozina–Klanec od km 6,7 do km 7,5 – čelna CP Kozina in od km 7,5 do km 11,5 –
CP na priključku Kozina; izvedba sistema ABC.
7. Pogodbena
vrednost:
338,589.916,98 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
412,257.738,06
SIT
in
338,589.916,98 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-36453
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
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Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. Iskra sistemi d.o.o.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: HC
Razdrto–Vipava, razcep Razdrto – km
1,3; Cestninska postaja Nanos; izvedba
sistema ABC.
7. Pogodbena vrednost: 166,139.270 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
207,437.051,50 SIT in 166,139.270 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-36561
1. Naročnik, poštni naslov: Lekarna
Kamnik, Šutna 7, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): naročnik ni opravil izbire izvajalca brez
omejitev za izdelavo, dobavo in montažo
notranje opreme za Lekarno Moravče, ker
za navedena dela ni bilo pogojev za odpiranje,
ker je prispela ena sama ponudba.
5., 6., 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. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34506.
Lekarna Kamnik
Št. 23
Ob-36566
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– priporočila in reference,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri preureditvi lekarniških
prostorov v Lekarni Oplotnica: Granit, d.d.,
Titova cesta 87, 2310 Slovenska Bistrica;
2. dobava ter montaža lekarniške
opreme v Lekarni Oplotnica: Lesnina Inženiring, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri preureditvi lekarniških prostorov in dobava
ter montaža lekarniške opreme v Lekarni Oplotnica.

Št.

7. Pogodbena vrednost:
1. izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri preureditvi lekarniških
prostorov
v
Lekarni
Oplotnica:
16,967.938,68 SIT;
2. dobava ter montaža lekarniške
opreme
v
Lekarni
Oplotnica:
12,014.990,89 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni določena.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri preureditvi lekarniških
prostorov
v
Lekarni
Oplotnica:
19,600.262,71 SIT, 16,967.938,68 SIT;
2. dobava ter montaža lekarniške
opreme
v
Lekarni
Oplotnica:
13,450.063,06 SIT, 12,014.990,89 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Javni zavod
Lekarna Slovenska Bistrica
Št. 637/2000
Ob-36631
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradbeno obrtniška dela za rekonstrukcijo atletskega stadiona v Šentjerneju.
3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kostak, d.d., Leskovškova
2a, 8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela za rekonstrukcijo atletskega stadiona v Šentjerneju.
7.
Pogodbena
vrednost:
130,746.994,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
186,945.563 SIT, 130,746.994,60 SIT.
11., 12
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000.
Občina Šentjernej
Ob-36647
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 9. 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: Gradbeništvo Božičnik,
s.p.,Opekarniška1, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja stanovanj-
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skega objekta P+4 na lokaciji Dolgo polje III, kare 6, vzhodni blok B3 – 64 stanovanj.
7. Pogodbena vrednost: 486,837.499
SIT.
8. Število prejetih ponudb: 5.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
565,028.896 SIT, 486,837.499 SIT.
10. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.
Stanovanjski sklad občine Celje

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

Št. 403-106/00 0603
Ob-36357
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila z
izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena 800 točk,
boniteta 65 točk, reference 60 točk, usposobljenost 60 točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ITEO Raka, d.o.o., Vrh pri
Površju 8, Raka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zimsko vzdrževanje cest v Občini Krško v
letu 2000/2001.
7. Pogodbena vrednost: 71,867.360
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 35,487.688
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,948.205 SIT, 71,867.360 SIT.
11., 12.
Občina Krško
Št. 351-41/00
Ob-36358
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Kanižarica 41,
Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja del brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): poleg ugodne cene so bila upoštevana še druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
3.1. Sanacija in urejanje zunanjjih površin
na območju Rudnika

Stran
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Skupina del

I. Rušenje manjših objektov
II. Sekanje in spravilo gozdnih dreves
III. Izravnava terena, široki izkopi
in izdelava zasipov

IV. Izdelava drenažnih in meteornih
kanalov
V. Izdelava opornih zidov
VI. Humuziranje in zatravitev urejenih
površin
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Izbrani ponudnik

Zidarstvo Banovec
Andrej, s.p., Kanižarica 6c
Črnomelj
TKB, d.o.o., Cvišlarji 24a, Kočevje
Leščanec Jože, s.p., Kolodvorska 24,
Črnomelj
Muller Ivan, s.p., Radoviči, Metlika
IZKOPI - Jože Flajnik, s.p., Perudina 6,
Vinica
Trgo-grad Vinica, d.o.o. Bojanci 28, Vinica
Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16, Črnomelj
Leščanec Jože, s.p. Kolodvorska 24, Črnomelj

Pogodbena vrednost

643.875,00
925.260,00

18,535.000,00
18,770.000,00
Delno
10,776.100,00
2,500.683,13
2,940.000,00

3.2. Izgradnja komunalnih naprav
Skupina del

Izbrani ponudnik

I. Cesta in meteorna kanalizacija

Zidarstvo Banovec Andrej, s.p.
Kanižarica 6c

5,725.550,00

Muller Ivan, s.p., Radoviči, Metlika
Trgo-grad Vinica, d.o.o., Bojanci 28, Vinica
Trgo-grad Vinica, d.o.o., Bojanci 28, Vinica
Trgo-grad Vinica, d.o.o., Bojanci 28, Vinica
Alea group, d.o.o., Glavni trg 12, Celje
Alea group, d.o.o., Glavni trg 12, Celje
PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje
Črnomelj

3,213.000,00
9,185.750,00
2,314.934,00
4,076.600,00
3,027.045,50
1,849.056,00
2,968.157,00
1,104.950,00

II. Zemeljska dela pri izvedbi
cevnih komunalnih vodov
III. Fekalna kanaliazcija
IV. Elektrokabelska kanalizacija
V. PTT kanaliazcija
VI. Vodovod
VII. Plinovod
VIII. Cestna razsvetljava

Pogodbena vrednost

3.3. Adaptacija in večja vzdrževalna dela objektov
Skupina del

Izbrani ponudnik

1. Betonska in armiranobetonska dela

Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16,
Črnomelj
Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16,
Črnomelj
Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16,
Črnomelj
Vraničar Milan, s.p., Breg revolucije
18.a, Metlika

2. Zidarska dela
3. Tesarska dela
4., 5. Krovska dela in kleparska dela
6., 7. Ključavničarska dela in mizarska
dela

8. Tlakerska dela
9. Keramičarska dela
10. Sklikopleskarska dela
11. Fasada
12. Montažerska dela
13. Vodovodna instalacija
14. Ogrevanje in prezračevanje
15. Elektroinstalacije

Alu-k Jože Kaupšin, s.p., Pot na veselico 25,
Metlika
Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16,
Črnomelj
Tapetništvo Gorše Anton, s.p., pc Majer,
Črnomelj
Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16,
Črnomelj
Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16,
Črnomelj
Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16,
Črnomelj
Begrad, d.o.o., Zadružna cesta 16,
Črnomelj
Frankovič, d.o.o., Vukovci 3, Vinica
Frankovič, d.o.o., Vukovci 3, Vinica
EMV Vrščaj, d.o.o., Krpanova ulica 14,
Črnomelj

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: razvidno iz 5. točke.
7. Pogodbena vrednost: razvidno iz 5. točke.
8.
9. Število prejetih ponudb:

Pogodbena vrednost

809.158,52
4,777.084,20
4,154.340,94
8,863.468,00

4,127.197,00
4,226.543,58
4,637.417,50
2,832.410,84
1,348.318,08
3,178.041,60
1,644.422,40
1,291.842,00
3,298.924,00
4,260.530,00
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Št.
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3.1. Sanacija in urejanje zunanjih površin na območju rudnika
Skupina del

Število ponudb

Ponudbena cena v SIT
Najvišja

1. Rušenje manjših objektov
II. Sekanje in spravilo gozdnih dreves
III. Izravnava terena, široki izkopi in
izdelava zapisov
IV. Izdelava drenažnih in meteornih kanalov
V. Izdelava opornih zidov
VI. Humuziranje in zatravitev urejenih površin

Najnižja

6
6

1,003.000,00
2,131.000,00

643.875,00
925.260,00

6
8
8
6

46,814.700,00
14,311.940,00
3,104.611,58
4,437.504,00

18,535.000,00
10,776.100,00
2,500.684,13
2,940.000,00

Najnižja
12,249.151,68

3.2. Izgradnja komunalnih naprav
Skupina del

Število ponudb

1.Cesta in meteorna kanalizacija
II. Zemeljska dela pri izvedbi cevnih
komunalnih vodov
III. Fekalna kanaliazcija
IV. Elektrokabelska kanalizacija
V. PTT kanaliazcija
VI. Vodovod
VII. Plinovod
VIII. Cestna razstavljava

8

Ponudbena cena v SIT
Najvišja
16,295.213,89

7
5
5
5
3
4
6

10,882.635,00
2,958.086,86
5,161.542,60
4,353.047,24
1,849.056,00
4,945.424,00
1,873.409,00

3,213.000,00
2,314.934,00
4,076.600,00
3,027.045,50
1,486.972,99
2,968.157,00
1,104.950,00

Ponudbena cena v SIT
Najvišja
858.532,00
4,777.084,20
4,471.382,00
8,938.737,60
4,226.543,58
4,637.417,50
2,932.890,00
1,348.318,08
3,592.744,00
2,642.146,00
1,417.900,00
3,579.230,00
4,519.449,60

Najnižja
809.158,52
4,526.162,00
3,705.654,00
8,863.468,00
4,127.197,00
4,504.800,48
2,681.010,00
942.839,00
3,178.041,60
1,615.474,00
1,291.842,00
3,298.924,00
4,260.530,00

3.3. Adaptacija in večja vzdrževalna dela objektov
Skupina del

Število ponudb

1. Betonska in armiranobetonska dela
2. Zidarska dela
3. Tesarska dela
4., 5. Krovska dela in kleparska dela
6., 7. Ključavničarska dela in mizarska dela
8. Tlakerska dela
9. Keramičarska dela
10. Slikopleskarska dela
11. Fasada
12. Montažerska dela
13. Vodovodna instalacija
14. Ogrevanje in prezračevanje
15. Elektroinstalacije

3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: razvidno iz 9. točke.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Datum in številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000, pod št. 351-41/00.
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj

Št. 601-6/00
Ob-36384
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
faks 04/51-12-318.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri izboru najugodnejšega ponudnika so bili upoštevani razpisani kriteriji:
cena (70%), tehnična opremljenost ponudnika (15%), reference (10%) in druge ugodnosti ponudnika (5%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Alpetour, Potovalna agencija, d.d.,
Kranj, Mirka Vadnova 8, Kranj,

b) Rudolf Železnik, Breznica pod Lubnikom 15, Škofja Loka,
c) Franc Potočnik, Sopotnica 9, Škofja
Loka,
d) Darko Potočnik, Srtipnik 17, Selca,
e) Janez Potočnik, Rovte 9, Selca,
f) Cvetko Dolenc, Sopotnica 15, Škofja
Loka,
g) Andrej Dolenc, Gabrovo 2, Škofja Loka,
h) Stanislava Rupar, Bukov vrh nad Visokim 2, Škofja Loka,
i) Anton Kokelj, Mlaka 4, Poljane,
j) Marko Kovač, Zminec 4, Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje prevozov otrok v osnovne šole na
območju Občine Škofja Loka in v OŠ Poljane, ki se opravljajo kot prevoz oseb v linijskem cestnem prometu ali kot prevoz oseb v

prostem cestnem prometu za šolsko leto
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003.
7. Pogodbena vrednost: 148,500.000
SIT (49,500.000 SIT letno).
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 355,22 SIT/bruto prevoženi km,
152,080 SIT/bruto prevoženi km.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.
Občina Škofja Loka
Ob-36413
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območ-
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na služba Maribor, Gregorčičeva 37, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. september 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: ISS Servisystem, d.o.o., Maribor, Kopitarjeva 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov Zavoda RS za
zaposlovanje, Območna služba Maribor,
Gregorčičeva ul. 37, 2000 Maribor.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,612.353,52 SIT letno, z vključenim
DDV, 9,262.813,40 SIT letno, z vključenim
DDV.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 40004-2/00
Ob-36421
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je pri ocenjevanju ponudb zbral po merilih, objavljenih v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava aplikacije za digitalno oddajo letnega poročila o obratovalnem monitoringu in nadgradnja aplikativne programske opreme registra onesnaževalcev
zraka v RS, s priključeno bazo zavezancev za plačilo takse za obremenjevanje
zraka z emisijo CO2.
7. Pogodbena vrednost: 5,591.810 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,884.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,182.949 SIT, 5,359.998 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32866.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 41405/00104/2000 0400 01 Ob-36426

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran ponudnik je bil po izročitvi
dveh ponudb v skladu z ZJN cenovno najugodnejši in ima ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Protech, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitve svetovalnega inženiringa pri izvedbi
investicije “Obnova in rekonstrukcija
stare dvorane Slovenskega narodnega
gledališča Maribor”.
7. Pogodbena vrednost: 17,826.676 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,888.070 SIT, 17,826.676 SIT.
11., 12.
Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 2.-5752/00
Ob-36429
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik nudi najugodnejšo ceno, ima dobre splošne in posebne reference in ustrezen rok izdelave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Korona, d.d., Vojkova 63,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava elaborata: “Prigoditev SNEV povečani intenzivnosti prometa na posameznih odsekih”.
7. Pogodbena vrednost: 8,151.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,007.500 SIT, 8,151.500 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33311.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 8120/2674/2000
Ob-36425
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): dva javna razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev nista uspela, zato je
naročnik sklenil štiri neposredne pogodbe.
3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– KGH, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana,
za vzdrževanje klimatskih naprav TRANE,
LTH-TVT, TOBI, YORK,
– DATAMATE; ELTEH, d.o.o., Tumova
3, Nova Gorica, za vzdrževanje klimatskih
naprav EMMETTI in
– RHOSS; TKR, d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana za vzdrževanje klimatskih naprav
P&G in IMP; AIRCON, d.o.o., Levstikova

3a, Celje, za vzdrževanje klimatskih naprav
TOBI in FJUI.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževanje klimatskih naprav na objektih
ELES-a, spomladanski in jesenski servis
ter posredovanje pri odpravi havarij na
vpoklic.
7. Pogodbena vrednost: 6,595.851,68
SIT, 1,092.635 SIT; 4,755.716 SIT;
728.280 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 dne 10. 3. 2000; št. 57 z
dne 23. 6. 2000.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Ob-36447
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Izletnik Celje, Aškerčeva 20,
Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje prevozov od 1. 10. 2000 do 30. 6.
2001.
7. Pogodbena vrednost: 81.843 SIT/dan.
8., 9., 10., 11., 12.
Občina Vitanje
Št. 48/2000
Ob-36448
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za: na javni razpis JN 48 fitv/2000: fizično in tehnično
varovanje objektov v upravljanju Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija so
prispele tri ponudbe: G 7, d.o.o., Sintal,
d.d., in Varnost Maribor, d.d. Pri pregledu
ponudb je komisija ugotovila, da ponudbi G
7, d.o.o., in Sintal, d.d., nista podani skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,
zato sta se izločili iz nadaljnega obravnavanja. Komisija je ugotovila, da je ostala le ena
ponudba, kar pomeni, da skladno z 41.
členom ZJN naročnik ne sprejme sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika, ampak sklep o ponovnem javnem razpisu (zaključek
postopka brez dodelitve naročila).
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12., 13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Št. 012-1/00
Ob-36510
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka, faks: 04/51-12-318.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri izboru najugodnejšega ponudnika so bili upoštevani razpisani kriteriji:
cena (70%), tehnična opremljenost ponudnika (15%), reference(10%) in druge ugodnosti ponudnika (5%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Alpetour, Potovalna agencija, d.d.,
Kranj, Mirka Vadnova 8, Kranj,
b) Rudolf Železnik, Breznica pod Lubnikom 15, Škofja Loka,
c) Franc Potočnik, Sopotnica 9, Škofja
Loka,
d) Darko Potočnik, Stirpnik 17, Selca,
e) Janez Potočnik, Rovte 9, Selca,
f) Cvetko Dolenc, Sopotnica 15, Škofja
Loka,
g) Andrej Dolenc, Gabrovo 2, Škofja Loka,
h) Stanislava Rupar, Bukov vrh nad Visokim 2, Škofja Loka,
i) Anton Kokelj, Mlaka 4, Poljane,
j) Marko Kovač, Zminec 4, Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje prevozov otrok v osnovne šole na
območju občine Škofja Loka in v OŠ Poljane, ki se opravljajo kot prevoz oseb v
linijskem cestnem prometu ali kot prevoz oseb v prostem cestnem prometu
za
šolsko
leto:
2000/2001,
2001/2002, 2002/2003.
7. Pogodbena vrednost: 148,500.000
tolarjev (49,500.000 tolarjev letno).
8.
9. Število prejetih ponudb:11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 355,22 SIT/bruto prevoženi km;
152,080 SIT/bruto prevoženi km.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 54 z dne 16. 6. 2000.
Občina Škofja Loka
Št. 2010/612/00210
Ob-36585
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za
radioaktivne odpadke, Ljubljana, Parmova
53.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) osnovna merila:
– reference izvajanja tovrstnih del – vrednost merila 20 točk (20/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe –
vrednost merila 40 točk (40/100),
– formalna celovitost ponudbe – vrednost merila 20 točk (20/100),
– ponudbena cena – vrednost merila 10
točk (10/100),
– rok izvedbe vrednost merila 10 točk
(10/100),
b) dodatno merilo:
– dodatno merilo – vrednost merila – 10
točk (minus 10/100).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:Kline & Kline, Smrekarjeva
21, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projekta “Komunikacijske dejavnosti

Št.

v podporo izboru lokacije za odlagališča NSRAO”.
7. Pogodbena vrednost: 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,900.000 SIT, 8,871.450 SIT.
11., 12.
Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana
Ob-36642
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, možnost kombinacije voženj, upoštevanje voznega reda glede na šolski urnik, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Izletnik Celje, d.d.,
Aškerčeva 20, 3000 Celje, Avtobusni prevozi Lipičnik Rudi, s.p., Stranice, Pirnat Stane, s.p., Avtoprevozništvo in taxi, Kovaška
21, Zreče in Amigo, Mladinska 1, Zreče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje dnevnih prevozov učencev po šolskem koledarju za šolsko leto 2000/01.
7. Pogodbena vrednost: 18,200.000 tolarjev.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 48 z dne 2. 6. 2000.
Občina Zreče

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

Št. 2676/00
Ob-36398
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tamček M&M, d.o.o., Celovška 55, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Trebnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: samonakladalno vozilo, sestavljeno iz ustrezne šasije – podvozje
4 × 2 in nadgradnje za praznjenje in odvoz odpadkov iz zabojnikov 5–7 m3. Vozilo in nadgradnja tovarniško nova.
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7. Pogodbena vrednost: 14,009.870 SIT.
8., 9., 10., 11.
Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje
Ob-36459
1. Naročnik, poštni naslov: Kobariški
muzej, d.o.o., Gregorčičeva 10, 5222 Kobarid.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: vrednost dobave blaga je manjša od 5,000.000 SIT, pri
čemer gre za edinega dobavitelja tovrstnega blaga v RS.
3. Datum izbire: 27. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini dobavitelj tovrstnega blaga
v RS.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marmor Hotavlje, družba za
obdelavo kamna, d.d., Hotavlje, 4224 Gorenja vas, Hotavlje 40.
6. (a) Kraj dobave: Arheološko najdišče
Tonovcov grad pri Kobaridu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 17 m3 rezanega lehnjaka v
blokih.
7. Pogodbena vrednost: 4,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcev ni.
9., 10., 11.
Kobariški muzej, d.o.o., Kobarid

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

Razveljavitev
Ob-36597
Dodelitev javnega naročila gradbenih del
za rekonstrukcijo kotlovnice Vič Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z dne
1. 9. 2000, Ob-34661 (stran 7044), kjer je
bil izbran ponudnik Polše Aleksander, Partizanska cesta 19, Maribor, se razveljavi na
podlagi 7. točke 1. odstavka 55. člena ZJN.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 95/2000
Ob-36449
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): javno naročilo je bilo oddano na podlagi ugotovitve, da pri celotnem javnem naročilu
na območju Tacna, ki ga je izvedel MOL in je
zajemal izgradnjo kanala ter obnovo vodovoda, niso bili obravnavani vodovodni priključki,
ki so nujno potrebni obnove. Ker je bil za
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izvedbo glavnega voda kot najugodnejši izbran ponudnik Hidrotehnik, d.d., smo od letega pridobili ponudbo tudi za obnovo vodovodnih priključkov po posameznih ulicah. Cenovno je ponudba primerljiva s cenami na
podobnih javnih razpisih (npr. Obnova vodovodnih priključkov Podgorica–Šentjakob). Komisija je predlagala, da se skladno z napredovanjem del za posamezne ulice sklene direktne pogodbe po 55. čl. ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana.
7. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova hišnih priključkov ob zamenjavi vodovoda za del Tacna.
7. Pogodbena
vrednost:
28,839.242,01 SIT (vključno z DDV).
8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Št. 94/2000
Ob-36450
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana,
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih naročilih
3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da bo pri javnem naročilu za intervencijska dela na obnovi vodovoda po Prvomajski ulici hkrati z gradnjo toplovodnega priključka JP Energetike, potekala tudi obnova vodovoda, JP VO-KA, kar
je nujno zaradi neposredne bližine obeh komunalnih vodov in dotrajanosti vodovodne
cevi. Ponudbene cene so primerljive s cenami za zemeljska dela za gradnjo toplovodnega priključka, zato se predlaga, da se
za intervencijska dela za obnovo vodovoda
sklene direktno pogodbo po 55. čl. ZJN.
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: intervencijska dela na
obnovi vodovoda po Prvomajski ulici
7. Pogodbena vrednost: 6,667.033,31
SIT (vključno z DDV).
8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

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. 8107/2550/2000
Ob-36424
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: predmet naročila
je svetovalna in nestandardna intelektualna
storitev; izvedbe naročila pa ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca.
3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustrezna tehnična sposobnost in
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnični, komercialni in finančni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dobava in montaža sistema za upravljanje
rezervacij tranzitov v EES.
Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
20,794.964,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

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

Ob-36284
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, 1000 Ljubljana, faks
061/568-20-49.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu
ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki za vzdrževanje higiene, čistila, izdelki za osebno higieno:
1. čistila, pripomočki za čiščenje in
izdelki za osebno higieno,
2. papirna konfekcija,
3. pralni praški, belila in mehčalci.
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost ca. 6,200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno za
dobo 12 mesecev, predvidoma od 1. 12.
2000 do 30. 11. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, Ljubljana,
kontaktna oseba za javna naročila Dragica
Šušteršič, tel. 568-20-59.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-

cija bo na voljo do 20. 10. 2000, vsak
delovnik med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo pred
dvigom razpisne dokumentacije na žiro račun Doma, 50102-603-48748.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, predložene osebno ali prispele
po pošti do 25. 10. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, 1000
Ljubljana, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”,
s številko objave tega javnega razpisa ter
navedbo predmeta naročila (skupine oziroma podskupine).
Na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja – ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 2000
ob 13. uri, v Domu starejših občanov Ljubljana Bežigrad, knjižnica – pritličje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: izbranim ponudnikom bo priznana sposobnost dobave
in sklenjena pogodba za dobavo blaga do
12 mesecev.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– plačilni rok 30 dni,
– najnižja končna cena,
– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: vse dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delovnik med
8. in 9. uro, pri Sonji Puklavec, tel.
568-22-16.
Ponudbe morajo biti veljavne do 31. 12.
2000.
10.
Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad
Ob-36285
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, 1000 Ljubljana, faks
061/568-20-49.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu
ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. mleko, mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki, jajca,
3. kruh, pecivo,
4. sadje, zelenjava,
5. ostala živila.
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost ca. 52,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno za
dobo 12 mesecev, predvidoma od 1. 12.
2000 do 30. 11. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom starejših občanov
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Št.

Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, Ljubljana,
kontaktna oseba za javna naročila Dragica
Šušteršič, tel. 568-20-59.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na voljo do 20. 10. 2000, vsak
delavnik med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo pred
dvigom razpisne dokumentacije na žiro račun Doma, starejših občanov Ljubljana
Bežigrad, 50102-603-48748.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, predložene osebno ali prispele
po pošti do 25. 10. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, 1000
Ljubljana, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”,
s številko objave tega javnega razpisa ter
navedbo predmeta naročila (skupine oziroma podskupine).
Na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja – ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 2000
ob 11. uri, v Domu starejših občanov Ljubljana Bežigrad, knjižnica – pritličje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: izbranim ponudnikom bo priznana sposobnost dobave
in sklenjena pogodba za dobavo blaga do
12 mesecev.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas do 24 ur,
– najnižja končna cena,
– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: vse dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik med
8. in 9. uro, pri Mileni Krivec, tel.
568-22-16.
Ponudbe morajo biti veljavne do 31. 12.
2000.
10.
Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad

3. skupina: kruh in peciva: 3,700.000
SIT;
4. skupina: sadje in zelenjava:
1. podskupina: sveže in suho sadje:
3,600.000 SIT,
2. podskupina: sveža zelenjava:
3,000.000 SIT,
3. podskupina: konzervirano sadje:
300.000 SIT,
4. podskupina: 650.000 SIT,
5. podskupina: zamrznjena zelenjava: 400.000 SIT;
5. skupina: splošno prehrambeno blago:
1. podskupina: testenine: 600.000 SIT,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki iz
testa: 1,700.000 SIT,
3. podskupina: ostalo prehrambeno
blago: 5,000.000 SIT,
4. podskupina: jajca: 520.000 SIT;
6. skupina: pijače: 2,200.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
39,030.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka žiro računa: 51300-603-18241.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, prevzemnica Lidija Tomšič Ržaničanin.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 2000 ob 13. uri, na naslovu: Dom
starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22,
1330 Kočevje, posebna soba v pritličju.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): določila 40. člena zakona o javnih naročilih.
9., 10.
Dom starejših občanov Kočevje

Št. 483-2/00
Ob-36460
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, faks
01/895-03-20, tel. 01/895-32-12.
2. (a) Kraj dobave: Kočevje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
1. podskupina: sveže meso:
4,800.000 SIT,
2. podskupina: mesni izdelki:
4,500.000 SIT,
3. podskupina: perutnina in perutninski izdelki: 610.000 SIT,
4. podskupina: ribe: 350.000 SIT;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. podskupina: mleko: 3,100.000 SIT,
2. podskupina: mlečni izdelki:
4,000.000 SIT;

Ob-36492
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Arto 13, Sevnica; faks
0608/8141 643.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica,
Dom upokojencev Sevnica, Trg svobode
17, Sevnica, Dom upokojencev Brežice,
Prešernova cesta 13, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Skupina A - Sadje in zelenjava:
11,500.000SIT,
– podskupina 1: južno sadje 3,500.000
SIT,
– podskupina 2: sveža zelenjava
6,500.000 SIT,
– podskupina 3a: zelenjava ter ostala
zamrznjena živila 900.000 SIT,
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– podskupina 3b: ostala zamrznjena živila 600.000 SIT.
Skupina B - Kruh in pekovsko pecivo
5,100.000 SIT,
Skupina C- Splošno prehrambeno blago 19,800.000 SIT,
– podskupina 1: konzervirana zelenjava
in prehrambeni izdelki, čaji, začimbe in sorodna živila 7,000.000 SIT,
– podskupina 2: splošno prehrambeno
blago in živila 11,000.000 SIT,
– podskupina 3: jajca 1,800.000 SIT.
Skupina D - Meso, mesni izdelki in
ribe 31.200.000 SIT,
– podskupina
1:
sveže
meso
17,900.000 SIT,
– podskupina 2: perutnina 4,500.000
SIT,
– podskupina 3: sveže in zamrznjene ribe 1,000.000 SIT,
– podskupina
4:
mesni
izdelki
7,800.000 SIT.
Skupina E - Mleko in mlečni izdelki
11,400.000 SIT.
Skupina F - Testenine 1,500.000 SIT.
Skupina G - Živila in ostali materiali za
bife Impoljca 21,500.000 SIT.
Kupec si pridržuje pravico do spremembe količin nabav posameznih vrst blaga, glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.
Okvirna količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po
skupinah in podskupinah;
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
102,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 1. nadstropje – desno, Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892 (na položnico navedite svojo davčno številko); v znesku je
upoštevan DDV.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 11. 2000 do 8. ure;
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica
z označbo : »Ne odpiraj« - javni razpis - za
nabavo živil in materialov za prehrano za
potrebe Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma upokojencev Sevnica
in Doma upokojencev Brežice in z navedbo
številke objave javnega razpisa. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 10.30 v prostorih restavracije Dvorec Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki jim
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bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki, pravnimi in fizičnimi osebami, ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji financiranja, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen ZJN), dokazano s predložitvijo:
1. potrdila sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (s.p. predložijo potrdilo
davčnega urada, da niso prenehali opravljati dejavnosti);
2. potrdila sodišča o registraciji (za pravne osebe) oziroma obrtno dovoljenje, če
gre za opravljanje obrtne in obrti podobne
dejavnosti oziroma priglasitveni list za s.p.
in obratovalno dovoljenje po 4. členu ZGD;
3. potrdila DURS o opravljanju dejavnosti (za civilne osebe);
4. potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s področja poslovanja v zadnjih treh letih;
5. dokazila, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na ponudnikovo nestrokovnost (potrdilo
sodišča);
6. potrdila DURS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;
7. BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe, podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;
8. izjave, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,
9. izjave, da lahko zagotovi vse (100%)
razpisane vrste blaga posamezne skupine
oziroma podskupine za katero se javlja na
razpis;
10. izpolnjenega obrazca za reference
(da je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe) z dokazili (izjave kupcev ali
fotokopije kupoprodajnih pogodb);
11. izjave, da sprejema 45 dnevni plačilni rok;
12. izjave, da zagotavlja dostavo fco Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca,
Domu upokojencev Sevnica in Domu upokojencev Brežice – razloženo;
13. izjave, da bo trimesečno dostavljal
cenike oziroma samo za sadje in zelenjavo
mesečno in zagotavljal fiksnost cen za vse
tri mesece oziroma za sadje in zelenjavo za
obdobje enega meseca;
14. izjave, da zagotavlja odzivni čas
24 ur;
15. izjave, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorec blaga z izjavo, da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod;
16. bančne garancije za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti posamezne skupine, za katero se javlja na razpis
veljavne do 31. 12. 2000 ali bianco menice
z menično izjavo, če se ponudnik prijavlja
na razpis za skupino oziroma podskupino,
katere vrednost je nižja od 25 mio SIT;
17. izjave banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval ali
bianco menico z menično izjavo za dobro
izvedbo posla če se ponudnik prijavlja na
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razpis za skupino katere vrednost je nižja
od 25 mio SIT;
18. izjave, da v primeru urgentnega naročila naročnika na dan naročila zagotovi
zahtevano dodatno količino blaga.
Zahtevana potrdila in dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni računajoč od dneva
oddaje ponudbe.
V primeru, da ponudnik ponudi blago,
katerega ponudbena vrednost ne presega
25 mio SIT, se instrumenti zavarovanja za
izpolnitev obveznosti (bančna garancija za
resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu
z 10. členom zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in 4. členom navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00) ne
zahtevajo, temveč mora ponudnik predložiti
bianco menico z menično izjavo za resnost
ponudbe in bianco menico z menično izjavo
za dobro izvedbo posla.
Pogoji in dokazila za njihovo dokazovanje so izrecno določeni v razpisni dokumentaciji.
Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb je najnižja končna cena v povezavi s kvaliteto.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
Ponudba mora veljati do 31. 12. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse izločitvene kriterije in bodo cenovno najugodnejši za dobavo blaga po
skupinah v skladu s 50. členom ZJN.
Dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba: Mešiček
Vlado, tel. 0608/461-400.
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo samo pisna pojasnila o razpisanih vrstah in
količinah blaga od kontaktne osebe naročnika Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca

Javni razpisi
Obvestilo
Št. 7-1/2000-8
Ob-36388
Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva objavlja, da se zaradi porabe sredstev Javni razpis za ugodnejša posojila enotam malega gospodarstva v letu
2000, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 57 z dne 23. 6. 2000, zapre.
Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva
Popravek
Ob-36644
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
izvedbo projekta Podjetniški center mari-

borske razvojne agencije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-35992, Ob-35993, se v slovenskem in
angleškem tekstu v 2. točki Postopek in
pogoji za sklepanje pogodb v celoti spremeni tekst tretje alinee in se pravilno glasi:
– možnost najema kredita v višini najmanj 45.000 EUR,
– access to credit facilities in amount of 45.000 EUR at least.
Mariborska razvojna agencija
Ob-36542
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenija
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v
zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov objavlja Občina Solčava
javni razpis
za izbiro izvajalca za kanalizacijski
sistem in čistilno napravo v Solčavi
Izvedbo del sofinancira Evropska komisija iz sredstev Phare, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija – Austrija 1998 št. SL – 9807.03.02. Na razpis
se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav, članic Evropske unije in iz držav, prejemnic sredstev programa
Phare. Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz teh držav.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izvedba čistilne naprave Solčava (500 PE)
in kanalizacijskih kanalov od kraja Solčava
do čistilne naprave (v dolžini pribl. 660 m).
Lokacija del je kraj Solčava.
V primeru, da bo vrednost ponudb presegla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela.
Predvideni čas pričetka del je največ 28
dni po podpisu pogodbe. Dela morajo biti
končana v 7 mesecih in v nobenem primeru
kasneje kot 30. septembra 2001.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe: izbira izvajalca bo potekala po postopku, ki ga predpisuje priročnik za decentralizirani implementacijiski sistem (DIS
Manual, Evropska komisija, september
1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987/92).
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zadostijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:
– letni promet gradbenih del v letih
1997/1999
mora
znašati
najmanj
760.000,00 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih treh letih na vsaj treh projektih, pri katerih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije (150.000
EUR).
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
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nudbe v višini 3% vrednosti njegove ponudbe v EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
zadnjega dneva za oddajo ponudb.
3. Razpisna dokumentacija: ronudniki
lahko razpisno dokumentacijo v angleškem
jeziku pridobijo pri Vodnogospodarskem Inštitutu, Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana, Igor
Kovačič, tel. +386-1-477-53-06 ali Ljiljana
Smiljić, tel. +386-1-477-53-29, faks
+386-1-426-41-62, po vplačilu nevračljivega
zneska
150
EUR
na
ŽR
št. 50106-601-263398 (za plačila v tolarski
protivrednosti)
ali
na
ŽR
št. 50100-620-133-27620-6208/1, pri
Novi LB, d.d. (za plačila v tuji konvertibilni
valuti) s pripisom “Za razpisno dokumentacijo za kanalizacijski sistem in čistilno napravo v Solčavi”.
Ponudbe smejo predložiti le imetniki razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo od 9. oktobra 2000 dalje,
vsak delavnik od 9. do 11. ure. Za vse
dodatne informacije sta pooblaščena Ljiljana Smiljić, tel. +386-1-477-53-29 in Igor
Kovačič, tel. +386-1-477-53-00, faks
+386-1-426-41-62. Za ponudnike bo, pred
ogledom kraja gradbišča, organiziran informativni sestanek dne 26. oktobra 2000 ob
11. uri zjutraj, na naslovu: Občina Solčava,
Solčava 16, 3335 Solčava.
4. Predložitev ponudb: ponudbe v angleškem jeziku morajo prispeti najkasneje
do 16. novembra 2000 do 9. ure zjutraj po
lokalnem času na naslov: Vodnogospodarski inštitut, Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana.
Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označene: “Do not open – for Tender Sewage
System and Waste Water Treatment Solčava; Ne odpiraj – Ponudba za razpis: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava v Solčavi”.
Odpiranje ponudb bo javno, isti dan, na istem naslovu ob 10. uri po lokalnem času.
Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje predstavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.
Občina Solčava
Ob-36557
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed Municipality of Solčava announces
Invitation to Tender
for Sewage System and Waste Water
Treatment Solčava
The works are co-financed by the European Commission from Phare funds in the
framework of Phare CBC Programme Slovenia – Austria 1998 No.: SL –
9807.03.02. Participation is open on equal
terms to all natural and legal persons of
Member States of the European Union and
of the beneficiary countries of the Phare
Programme. Supplies of materials and
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equipment offered must also originate from
those countries.
1. Subject to Tender: the Invitation to
Tender is issued for the selection of the
Contractor for the construction of the Waste
Water Treatment Plant in Solčava (500 PE)
which will serve for treatment of sewage
water. Construction of sewere main of about 660 m from the village to the plant. The
location of works is Northern part of Slovenia, Municipality Solčava.
In the case Tender’s value exceeds available funds, the Contracting Authority reserves the right to reduce parts of Tender
Works.
The Works shall start at the latest 28
days after the signing of the Contract and
must be completed within 7 months and in
any event no later than on 30 September
2001.
2. Procedure and Conditions of the Contract: the procedure for the contract award
will follow the Decentralised Implementation System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The conditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987/92).
Tenders for the construction works should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– annual turnover in construction works
for the years 1997, 1998 and 1999 of at
least EUR 760.000;
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3 projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;
– evidence of access to credit facilities
of no less than EUR 150.000.
All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have a validity of 120
days from the deadline for submission of
Tenders.
3. Tender Dossier: Tender Dossier in
the English language may be obtained from
the following address Vodnogospodarski Inštitut, Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana, Igor
Kovačič phone: +386-1-477-53-06, fax:
+386-1-426-41-62,
Ljiljana
Smiljić
+386-1-477-53-29 upon payment of nonrefundable fee of EUR 150,00 to the bank
account No. 50106-601-263398 (for payment in SIT) or to the bank account No.:
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova
LB d.d. (for payments in foreign convertible
currency) with the notice “For Tender Dossier Sewage System and Waste Water Treatment Solčava”.
Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are available from 9th October 2000 on working days
from 9:00 to 11:00 hrs. For all additional
information please contact the responsible
person
Ljiljana
Smiljić,
phone
+386-1-477-53-29,
fax
+386-1-426-41-62 (or Igor Kovačič, pho-
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ne: +386-1-477-53-00). A clarification meeting and a site visit will be held on 26th
October 2000 at 11:00 hrs local time at the
Municipality of Solčava, Solčava 16, 3335
Solčava.
4. Submission of Tenders: Complete
Tenders in the English language must be
delivered at the latest on 16th November
2000 by 9:00 hrs local time to the address
Vodnogospodarski inštitut, Hajdrihova 28c,
1115 Ljubljana. The sealed envelope has
to be marked “Do not open – for Tender –
Sewage System and Waste Water Treatment
Solčava; Ne odpiraj – ponudba na razpis
kanalizacijski sistem in čistilna naprava v Solčavi”. The opening of Tenders will be public
on the same day at 10:00 hrs local time at
the same address. At the opening session
one Tenderer’s Representative, submitting
the Power of Attorney may participate.
Municipality of Solčava
Ob-36573
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
člena pravil in postopkov Evropske unije za
izvedbo javnih razpisov objavlja Občina Jesenice
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
Prostorski razvoj Jesenic
Izvedbo del sofinancira Evropska komisija iz sredstev Phare, v okviru Phare program prekomejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija
1998,
projekt
št.
SL. 9807.01.09. Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe iz držav, članic Evropske unije in iz držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz teh držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izgradnja mosta čez
reko Savo na Jesenicah.
Lokacija mostu je v neposredni bližini
centra mesta Jesenic.
Nosilna konstrukcija mostu je armiranobetonski lok razpona 41 m. Debelina ločne
konstrukcije znaša od 60–110 cm. Širina
nosilne ločne konstrukcije je 500 cm. Preko nosilne konstrukcije mostu je izvedeno
vozišče širine 6 m z obojestranskima hodnikoma za peš promet širine 1,60 m.
V primeru, da bo vrednost ponudb presegla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pričetka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 12 mesecev.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Izbira izvajalca bo potekala po postopku, ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem Federation Internationale des Ingenieurs –
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Conseils, Conditions of Contract for Works
of Civil Engineering Construction (Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v ponatisu 1992).
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zadostijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo :
– posamezni letni promet gradbenih del
v zadnjih treh letih mora znašati najmanj
1,500.000 EUR letno;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi deli;
– da ima možnost dostopa do kreditne
linije za financiranje razpisanih del do višine
najmanj 200.000 EUR.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti
brez davkov v EUR, ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Bančna
garancija mora veljati 120 dni od dneva, ki
je določen za oddajo ponudb.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Dominvest d.o.o., C. m. Tita 18, 4270 Jesenice, po vplačilu nevračljivega zneska
150 EUR v protivrednosti v SIT ali v katerikoli tuji konvertibilni valuti na ŽR
št. 51530-601-13474 (za tolarska vplačila)
ali na devizni račun pri Gorenjski banki, d.d.
št. 26199/8, S.W.I.F.T.: GORE SI.2X (za
devizna vplačila) s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo Prostorski razvoj Jesenic”.
Za vplačila je merodajen prodajni tečaj Banke Slovenije na dan objave razpisa v Ur. l.
RS.
Ponudbe smejo predložiti le imetniki razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave vsak delavnik od 8h do 15h. Za vse dodatne informacije je pooblaščen Franc Pogačar, univ.
dipl. inž., tel. +386/04/581-26-28, faks
+386/04/586-12-41, e-mail: dominvest@g-kabel.si. Za ponudnike bo pred
ogledom kraja gradbišča, organiziran informativni sestanek dne 27. 10. 2000 ob 10.
uri na naslovu: Občina Jesenice, C. m. Tita
78, 4270 Jesenice.
4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo prispeti do dne 21. 11. 2000 do 9. ure po
lokalnem času na naslov: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Agencija za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
(soba št. 620 v 6. nadstropju). Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označene: “Not to
be opened before the Opening Session” in
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”. Odpiranje ponudb bo javno na isti
dan ob 10. uri po lokalnem času na zgornjem naslovu v konferenčni sobi (6. nadstropje). Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje en predstavnik ponudnika, ki se izkaže
s pisnim pooblastilom.
Občina Jesenice
Ob-36574
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of Slo-
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venia and European Commission on implementation of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed Municipality of Jesenice
Invitation to Tender for the Project
Spatial Regeneration of Jesenice
The works are cofinanced by the European Commission from Phare funds in the
framework of Phare CBC Programme Slovenia-Austria 1998, Project No. SL
9807.01.09. Participation is open on equal
terms to all natural and legal persons of
Member States of the European Union and
of beneficiary countries of the Phare programme. Supplies of materials and equipment offered must also originate from those
countries.
1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the
selection of the Contractor for construction
works, craftsmen and installation works
Bridge over the River Sava in Jesenice.
Location of the bridge is near the centre
of town Jesenice.
The main supporting construction is reinforced concrete arch with 41 m span. The
arch thickness in the bottom is 60 cm and
110 cm in the ridge. The arch width is constant and amounts to 500 cm. The span
carrying construction under the main supporting construction include passable lane 6
m width and mutual pavements 1,60 m width.
In the case Tenders value exceeds available funds, the Contracting Authority reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finalized within 12 months.
2. Procedure and Conditions of the Contract
The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The conditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987 with
amendments as reprinted in 1992).
Tenders for the construction works should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– each individual annual turnover in construction works for the years 1997, 1998
and 1999 should amount to or exceed EUR
1,500.000;
– successful experience as prime contractor in the construction of at least 3 projects of a nature and complexity comparable to the Works within the last 3 years;
– evidence of access to credit facilities
of no less than 200.000 EUR.
All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender Price excluding taxes in EUR or SIT
or any other equivalent foreign convertible
currency. The Tender Bond shall have a

validity of 120 days from the deadline for
submission of Tenders.
3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language
may be obtained from the following address:
Dominvest d.o.o., C. m. Tita 18, 4270 Jesenice, Slovenia 3 days after the payment
of nonrefundable fee of 150 EUR in SIT or
any other equivalent foreign convertible currency
to
the
account
No. 51530-601-13474 (for payments in tolars) or to the bank account No. 26199/8
at Gorenjska banka d.d., S.W.I.F.T.: Gore
SI.2X (for payments in foreign currency),
with the notice “For tender dossier Spatial
Regeneration of Jesenice”. For the payments the selling exchange rate issued by
the Bank of Slovenia on the day of the announcement in the OG RS is relevant.
Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
every working day from 8. to 15. hrs. For all
additional information the responsible person is Mr. Franc Pogačar, phone:
+386/04/581-26-28,
fax:
+386/04/586-12-41, e-mail: dominvest@g-kabel.si. Clarification meeting and a
site visit will be held on October 27th, 2000
at 10. hrs local time at the following address: Municipality of Jesenice, C. m. Tita
78, 4270 Jesenice.
4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English language must be delivered at the latest on November 21st, 2000 by 9. hrs local time to
the address: Ministry of Economic Relations and Development, Agency for Regional
Development, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, (6th floor – Room No. 620). The sealed
envelope has to be marked “Not to be opened before the Opening Session” and “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
The opening of Tenders will be public on
the same day at 10. hrs local time at the
same address (Conference room –6th floor). At the opening session one Tenderer’s
representative, submitting the power of attorney may participate.
Municipality of Jesenice
Št. 354/2000
Ob-36486
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za
kmetovanje na vodovarstvenih
območjih in zaščito pitne vode
Nabavo opreme financira Evropska skupnost iz sredstev Phare v okviru programa
Phare “Čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 1998”, projekt št. SL-9807.02.03.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
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Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare v Centralni in Vzhodni Evropi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dobava opreme v 4 sklopih za Kmetijski
zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor,
ki je namenjena zmanjševanju nevarnosti
onesnaženja podtalne pitne vode.
Sklop 1: hladilna oprema za prevoz vzorcev ekoloških pridelkov in vzorcev tal,
Sklop 2: terensko vozilo,
Sklop 3: plinska postaja za zagotavljanje
delovanja laboratorijskih aparatur,
Sklop 4: analizator za določevanje dušika.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali za posamezne sklope. Ponudba
mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.
Opremo je potrebno dobaviti v roku 3
mesecev po podpisu pogodbe za vse sklope na naslednji naslov: Kmetijski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor, Slovenija,
kontaktna oseba: Doroteja Ozimič.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe:
Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual, Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročila.
3. Razpisna dokumentacija: ponudba
mora biti pripravljena v angleškem jeziku in
mora ustrezati naslednjim dokumentom:
1. navodilom ponudnikom za pogodbe za dobave blaga;
2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;
3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga;
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave
blaga, ki se financirajo s sredstvi Phare,
skupaj z osnutkom pogodbe, so priloženi le
v informacijo).
Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslovu: Kmetijski zavod Maribor, Vinarska
ul. 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel. + 386
2 2528 490, fax: + 386 2 2519 482, kontaktna oseba: Doroteja Ozimič.
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov najkasneje 4 tedne po objavi tega obvestila v Uradnem listu RS.
4. Informativni sestanek: za ponudnike
bo organiziran informativni sestanek dne
26. 10. 2000 ob 10. uri po lokalnem času
na istem naslovu.
5. Predložitev ponudb: ponudbe v zaprti
ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje
do 20. 11. 2000 do 9. ure po lokalnem
času na naslov, naveden v točki 3.
Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of
Equipment for Farming on Water Protected
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Regions and Protection of Drinking Water “
and “Not to be opened before the opening
session” in “Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
Odpiranje ponudb bo javno dne 20. 11.
2000 ob 10. uri po lokalnem času na istem
naslovu. Odpiranja ponudb se lahko udeleži
le en predstavnik ponudnika s pisnim pooblastilom.
Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Št. 354/2000
Ob-36487
In accordance with Regulation on ratification of the Framework Agreement between the Government of Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG RS
17/93) and referring to Law on Public Procurement, section 9, paragraph 1 of Article
55 (OG RS 24/97) and according to the
Articles 117 and 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public
Tender Performed, The Republic of Slovenia, the Ministry of Agriculture, Forestry and
Food issues
Invitation to Tender
for Supply of Equipment for Farming on
Water Protected Regions and
Protection of Drinking Water
Supply of equipment is financed by the
European Commission from Phare funds in
the framework of the “Cross-Border
Co-operation Programme Slovenia/Austria
1998”, project No. SL-9807.02.03.
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of the Member States of the European Union or of the PHARE
programme beneficiary countries from Central and Eastern Europe, who offer to supply
goods originating from those countries.
1. Subject to tender: the invitation to tender is issued for the selection of supplier of
equipment in 4 Lots for Agriculture Institute
Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor, for reduction of underground drinking water polluting danger.
The following must be delivered and installed:
Lot 1: Cooling equipment for the transportation of ecological products and soil
samples,
Lot 2: Off-road vehicle,
Lot 3: Gas station for assurance of
the laboratory equipment operation,
Lot 4: Analysers for defining nitrogen,
ammonia, nitrites and nitrates.
Any Tenderer may tender for one or several Lots. The supplies tendered must fully
conform with the descriptions set out in the
Technical Specifications.
The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.
The supplies must be delivered within 3
months after the contract is signed for all
LOTS to the following address: Agriculture
Institute Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor, Slovenia, contact person: Ms. Doroteja Ozimič.
2. Procedure and Conditions of Contract: the supplier will be selected following
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the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manual, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will comply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.
3. Tender Dossier:
The offer must be in English and must
conform with following documents:
1. Instructions to Tenderers for Supply Contracts
2. Special Tender Conditions for Supply Contracts
3. Technical Specifications
4. Schedule of Prices
5. General Regulations for Tenders
and the Award of Supply Contracts
(General Conditions for Supply Contracts
financed from Phare Funds and Contract
Form are attached for information only).
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the following address: Agriculture institute Maribor, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor, Slovenia, tel.: + 386 2 2528 490, fax: + 386 2
2519 482, Contact person: Ms. Doroteja
Ozimič.
Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at the latest four
weeks after publication of this announcement in the Official Gazette at the latest.
4. Clarification meeting: a clarification
meeting for all lots will be held on 26th October 2000 at 10:00 a. m. local time at the
same address.
5. Submission of tenders: tenders in
sealed envelope must be submitted at the
latest on 20th November 2000, at 9:00
a.m. local time to the address mentioned
in point 3.
The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of
Equipment for Farming on Water Protected
Regions and Protection of Drinking Water”
and “Not to be opened before the opening
session” and “Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
The tenders will be opened in public
session on 20 th November 2000, at 10:00
a.m. local time at the same address. Only
one Tenderer´s representative, submitting
the power of attorney, may attend the opening session.
The Republic of Slovenia
The Ministry of Agriculture, Forestry
and Food
Št. 354/2000
Ob-36488
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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2. javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za oživitev
reje avtohtone jezersko-solčavske
pasme ovac na avtohtonih območjih
Nabavo opreme financira Evropska skupnost iz sredstev Phare v okviru programa
Phare “Čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 1998”, projekt št. SL-9807.02.02.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare v Centralni in Vzhodni Evropi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dobava opreme v 5 sklopih za Društvo rejcev ovac jezersko-solčavske pasme, Zgornje Jezersko 151, Jezersko, ki je namenjena oživitvi reje jezersko-solčavske pasme
ovac.
Sklop 1: rejska oprema,
Sklop 2: oprema za sejme in razstave,
Sklop 3: oprema za predstavitev pasme
ovac in društva,
Sklop 4: ultrazvočna oprema,
Sklop 5: stroji za tehtanje in pakiranje.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali za posamezne sklope. Ponudba
mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.
Opremo je potrebno dobaviti v roku 3
mesecev po podpisu pogodbe za Sklope 1,
3, 4 in 5 in v roku 4 mesecev po podpisu
pogodbe za Sklop 2 na naslednji naslov:
Društvo rejcev ovac jezersko-solčavske pasme, Zgornje Jezersko 151, Jezersko, Slovenija.
Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe obsega razpisanega blaga za 20% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisu za
Sklop 1, točka 2.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe: dobavitelj bo izbran po postopku, ki
ga predpisuje Priročnik za decentralizirani
implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti
katerekoli od ponudb ali oddati naročila.
3. Razpisna dokumentacija: ponudba
mora biti pripravljena v angleškem jeziku in
mora ustrezati naslednjim dokumentom:
1. navodilom ponudnikom za pogodbe za dobave blaga;
2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;
3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave
blaga, ki se financirajo s sredstvi Phare,
skupaj z osnutkom pogodbe, so priloženi le
v informacijo).
Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana, Slovenija, fax: + 386 1 478 91
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55, tel.: + 386 1 478 90 69, kontaktna
oseba: Mojca Mehikić.
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov najkasneje 4 tedne po objavi tega obvestila v Uradnem listu RS.
4. Informativni sestanek: za ponudnike
bo organiziran informativni sestanek dne 27.
oktobra 2000, ob 12. uri po lokalnem času
na istem naslovu.
5. Predložitev ponudb: ponudbe v zaprti
ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje
do 16. novembra 2000 do 9. ure po lokalnem času na naslov, naveden v točki 3.
Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to Tender No. 2 for Supply of
Equipment for Revival of the Native Jezersko-Solčava Breed of Sheep” and “Not to
be opened before the opening session” in
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
Odpiranje ponudb bo javno dne 16. novembra 2000, ob 10. uri po lokalnem času
na istem naslovu. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le predstavnik ponudnika s pisnim pooblastilom.
Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Št. 354/2000
Ob-36490
In accordance with Regulation on ratification of the Framework Agreement between the Government of the Republic of
Slovenia and European Commission on implementation of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG
RS 17/93) and referring to Law on Public
Procurement, section 9, paragraph 1 of Article 55 (OG RS 24/97) and according to
the Articles 117 and 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed, The Republic of Slovenia, the Ministry of Agriculture, Forestry
and Food issues
Invitation to Tender No. 2
for Supply of Equipment for Revival of
the Native Jezersko-Solčava Breed of
Sheep
Supply of equipment is financed by the
European Commission from Phare funds in
the framework of the “Cross-Border
Co-operation Programme Slovenia/Austria
1998”, project No. SL-9807.02.02.
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the Phare programme beneficiary countries from
Central and Eastern Europe, who offer to
supply goods originating from those countries.
1. Subject to tender: the invitation to tender is issued for the selection of supplier of
equipment in 5 Lots for The Association of
Breeders of the Jezersko-Solčava Breed of
Sheep, Zgornje Jezersko 151, Jezersko,
for the revitalisation of jezersko-solčava breed of sheep .
The following must be delivered and installed:
Lot 1: Breeding equipment,
Lot 2: Equipment for fairs and exhibitions,

Lot 3: Equipment for presentations of
the breed of sheep and the association,
Lot 4: Ultrasound equipment,
Lot 5: Machines for weighing and packing.
Any Tenderer may tender for one or several Lots. The supplies tendered must fully
conform with the descriptions set out in the
Technical Specifications.
The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.
The supplies must be delivered within 3
months after the contract is signed for the
Lots 1, 3, 4 and 5 and within 4 months after
contract is signed for Lot 2 to the following
address: The Association of Breeders of
the Jezersko-Solčava Breed of Sheep,
Zgornje Jezersko 151, Jezersko, Slovenia.
The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 20% units less or more than the
quantities of goods indicated in invitation for
Lot 1, item 2.
2. Procedure and Conditions of Contract: the supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manual, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will comply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.
3. Tender Dossier: the offer must be in
English and must conform with following
documents:
1. Instructions to Tenderers for Supply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders
and the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts
financed from Phare Funds and Contract
Form are attached for information only).
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the following address: The Ministry of Agriculture,
Forestry and Food, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana, Slovenia, fax: + 386 1 478 91
55 tel.: + 386 1 478 90 69, Contact person: Ms. Mojca Mehikić.
Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at the latest four
weeks after publication of this announcement in the Official Gazette at the latest.
4. Clarification meeting: a clarification
meeting for all lots will be held on 27th
October 2000, 12:00 at local time at the
same address.
5. Submission of tenders: tenders in sealed envelope must be submitted at the latest
on 16th November 2000, at 9:00 a.m. local
time to the address mentioned in point 3.
The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to Tender No. 2 for Supply of
Equipment for Revival of the Native Jezersko-Solčava Breed of Sheep” and “Not to be
opened before the opening session” and “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
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The tenders will be opened in public
session on 16th November 2000, at 10:00
a.m. local time at the same address. Only
one Tenderer´s representative, submitting
the power of attorney, may attend the opening session.
The Republic of Slovenia
The Ministry of Agriculture, Forestry
and Food
Št. 853/2000
Ob-36288
Na podlagi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav
Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur. l. RS, št. 100/99, MP,
št. 29/99), pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99) in pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00 in 65/00) Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg
OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov znanstveno
tehnološkega sodelovanja z ZDA v
obdobju med 2001 in 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, pri čemer sredstva ne predstavljajo osnovnega vira financiranja predvidenih raziskav, pač pa so namenjena kot dodatni finančni vir predvsem za
vzpostavljanje oziroma vzdrževanje stikov
med slovenskimi in ameriškimi partnerji, za
kritje potnih stroškov in v izjemnih primerih
za nakup opreme in za pokrivanje stroškov
storitev. Projekti bodo odobreni za 2 leti z
možnostjo podaljšanja za 1 leto.
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-I),
– vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na projekte, ki zagotavljajo
osnovni vir financiranja predvidenih raziskav
(na projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja oz. razvojno-tehnološke projekte, financirane v okviru nacionalnega raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št. 8/95),
na mednarodne projekte (5. okvirni program
EU) ali na raziskovalno razvojne projekte, ki
jih financira industrija),
– pogoj za sodelovanje na razpisu je zagotovljeno financiranje predlaganega projektnega sodelovanja tudi na ameriški strani. Kot ameriški sofinancer lahko nastopajo
vladne in pol-vladne agencije, vladne ali privatne fondacije, združenja, akademije in industrijski partnerji. Odprt seznam možnih
ameriških virov financiranja je naveden na
domači strani Ministrstva za znanost in tehnologijo (http://www.mzt.si/mzt/med/bilat-zda/financ.html). Nosilec ameriškega sofinanciranja je lahko slovenski ali ameriški
projektni partner. Izjemoma bo brez izpolnjevanja navedenega pogoja odobreno financiranje mlajšim raziskovalcem na podok-
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torskem nivoju za sodelovanje z vrhunskimi
ameriškimi raziskovalnimi skupinami na univerzah, inštitutih in v vladnih laboratorijih,
– predlogi projektov se lahko nanašajo
na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, humanistiki in družboslovju.
4. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
– interes za sodelovanje - komplementarnost skupin,
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– dosedanje sodelovanje z ameriškim
partnerjem.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 50 milijonov SIT.
6. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je januar 2001.
7. Vloge za sofinanciranje morajo biti pripravljene skladno z navodili, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije in morajo vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o prijavitelju, nosilcu projekta in ostalih sodelujočih raziskovalcih, vsebino projekta ter podatki o ameriškem partnerju,
– kratka življenjepisa nosilca projekta in
ameriškega partnerja z najpomembnejšimi
publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani,
– predlog porabe sredstev za 2 leti,
– opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij/patentov,
– dokazilo (pogodbo) o ameriškem sofinanciranju projekta.
8. Pisne vloge z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj - vloga za javni
razpis za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z ZDA” ter navedbo vlagatelja na
ovojnici morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Glavna pisarna, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
9. Pravilno označene vloge za sofinanciranje, ki bodo ne glede na način prenosa
predložene do vključno 24. 11. 2000, 1. 3.
2001 in 1. 6. 2001 do 12. ure, bo odprla
komisija za odpiranje vlog 27. 11. 2000,
2. 3. 2001 in 4. 6. 2001 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana. Nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih vlog komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni v 90 dneh od vsakega
dneva odpiranja ponudb.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Renati Karba (tel. 061/178-46-75, renata.karba@mzt.si). Razpisna dokumentacija je dosegljiva po objavi razpisa na spletni
strani
http://www.mzt.si/mzt/tenders/2000/razpisi-2000.html in v tajništvu
Sektorja za bilateralno mednarodno sodelovanje Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13, vsak delavnik med 8.
in 16. uro.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
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Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), na podlagi pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih za
podporo strateškega razvoja Slovenije na
posameznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98
in 34/98), ter na podlagi pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00 in 65/00)
objavljamo
razpis raziskovalnih projektov
za podporo ciljem nacionalnega
pomena na področju varstva okolja in
na področju gospodarjenja z vodami
I. Uporabniki proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike na področju varstva okolja in na področju gospodarjenja z vodami, katerih osnovni cilj je pridobitev strokovno-raziskovalnih podpor strategiji razvoja RS na obeh področjih.
1. Varstvo okolja
1.1. Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji
Cilj in namen
Osnovni namen je pridobitev pregleda in
podatkov za uresničevanje mednarodne in
slovenske zakonodaje. Za ta namen je potrebno:
– na podlagi obstoječih podatkov in s
preverjanjem ključnih podatkov na terenu
izdelati pregled razširjenosti evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst (sesalci, dvoživke in ribe) v kartografski obliki,
vključno z bazo podatkov o virih za karto;
– izdelati oceno ogroženosti;
– pripraviti predlog nadaljnih raziskav za
spremljanje razširjenosti in trendov populacij evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst;
1.2. Raziskava strupenosti nekaterih tehnoloških odpadnih vod z različnimi vodnimi organizmi
Cilj in namen
Namen predlagane raziskave je celovitejša raziskava strupenosti odpadnih vod iz
različnih industrijskih panog z bakterijami,
algami, vodnimi bolhami in ribami. Na osnovi dobljenih rezultatov bo mogoče ugotavljati najbolj občutljivo vrsto preskusnih organizmov za posamezne tipe odpadnih vod in
oceniti smotrnost uporabe večjega števila
organizmov za določanje strupenosti odpadnih vod , ki odtekajo v vodotok v okviru
monitoringa.
1.3. Okoljski vidiki proizvodnje in porabe biodizla na slovenskem tržišču
Cilj in namen
Ocena emisij strupenih in toplogrednih
plinov pri pridelavi oljne ogrščice, njeni predelavi ter uporabi biodizelskega goriva za
pogon motornih vozil in delovnih strojev.
Ocena okoljskih vidikov vključevanja
oljne ogrščice v kolobar ter primernosti njenega gojenja na vodovarstvenih in drugih
področjih s posebnim režimom varovanja.
Identifikacija sistemskih rešitev za spodbujanje proizvodnje in ciljne uporabe biodizelskega goriva.
1.4. Možnosti odlaganja odpadkov pri
sanaciji površinskih kopov
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Cilj in namen
Ocena možnosti izrabe degradiranih območij zaradi izkoriščanja mineralnih surovin
za odlagališča odpadkov pri sanaciji teh območij.
Predlogi možnih tehničnih rešitev in
ukrepov.
Aplikacija možnih rešitev in ukrepov na
konkretnih primerih (4 različne lokacije glede na vrsto površinskega kopa in fazo izkoriščenosti oziroma obratovanja).
2. Gospodarjenje z vodami
2.1. Raziskave ležišč pitne vode v območju Posočja.
Cilj in namen
Ugotavljanje možnosti gospodarske izrabe zalog pitne vode.
III. Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.
Odgovorni nosilec projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I).
b) Predloge projektov ocenjuje programski svet za ciljne raziskovalne programe Ministrstva za okolje in prostor, na podlagi
predhodno izdelane ocene ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev projektov oziroma članov projektnih skupin, ki jih pripravi
Ministrstvo za znanost in tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.
Pri izboru projektov bodo imele prednost
vloge, ki bodo:
– s kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finančno ponudbo in časovnim načrtom obetali učinkovito doseganje ciljev v
zgoraj navedenih razpisanih temah,
– ki bodo za izvajanje razpisane tematike oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinstitucionalno,
– ki bodo prikazali uporabne pričakovane rezultate.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za izvedbo programa namenjajo sofinancerji:
40,000.000 SIT, od tega:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
okvirno 50%,
– Ministrsvo za okolje in prostor: okvirno
50%.
V. Rok izvedbe projektov: od tri do 12
mesecev.
VI. Vloga na razpis mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 16. 10. 2000.
VII. Odpiranje vlog bo 17. 10. 2000 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo v (v drugem nadstropju), Trg OF
13, Ljubljana.
VIII. Vlagatelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 15 dni od dneva odpiranja.
IX. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili in dispozicije za razpisane
projekte) dvignejo zainteresirani od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
do izteka prijavnega roka pri receptorju Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.
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Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj - Razpis
za CRP ”Varstvo okolja” morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo pošiljatelja v glavno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagateljem.
X. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF,13 Ljubljana, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, telefon: 17-87-380, Radovanka Petrič.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 731-1/00-19-223
Ob-36633
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, objavlja
na podlagi pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00)
javni razpis
za izbor javnih del v Republiki Sloveniji
za leto 2001
1. Uporabnik je: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izbira programov in izvajalcev javnih del za obdobje
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih
mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– pri organiziranju in izvajanju javnih del
sodelujejo naročniki javnih del, izvajalci, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju Zavod) in pooblaščene organizacije,
– na razpisu lahko sodelujejo kot izvajalci
in naročniki javnih del občine, zveze, društva, ustanove, javni zavodi oziroma druge neprofitne organizacije ali državne institucije,
– na razpisu lahko sodelujejo kot izvajalci ali naročniki tudi delodajalci ali druge organizacije,
– programe javnih del lahko organizirajo
samo za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in s katerimi na trgu dela
ne bodo povzročali nelojalne konkurence.
4. Orientacijska vrednost naročila je
5.400,000.000 SIT.
5. Merila za izbor: odbor za izbor javnih
del potrjuje programe javnih del glede na:
– kriterije za izvajanje programov javnih
del;
– mnenje Območne ali centralne službe
Zavoda o primernosti programa javnih del
oziroma ciljev in ciljnih skupin brezposelnih
oseb, zaradi katerih se organizirajo programi javnih del;
– javni interes, ki ga zagotavlja naročnik
javnega dela;
– zagotovljene vire financiranja;
– mnenje lokalne skupnosti v primerih,
kadar naročnik programa ni lokalna skupnost;
– sredstva namenjena programu javnih
del v proračunu Republike Slovenije za leto
2001.

Odpiranje prijav ni javno. Odbor za izbor
javnih del obravnava prispele prijave enkrat
mesečno.
6. Zavod bo programe javnih del sofinanciral na podlagi javno objavljenih kriterijev, ki
so razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Obdobje izvajanja programa: od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.
8. Rok za prijavo
Za programe javnih del, ki se bodo pričeli izvajati v mesecu januarju 2001 (tudi za
tiste, ki so se že izvajali v letu 2000), je rok
prijave 30. 10. 2000. Prijave se posredujejo pristojni Območni službi Zavoda oziroma
Centralni službi kadar gre za nacionalne programe.
Za programe, ki se bodo pričeli izvajati
kasneje pristojne službe Zavoda zbirajo prijave do vsakega 5. v mesecu.
Razpis je odprt do 5. 11. 2001 oziroma
do porabe sredstev.
9. Razpisno dokumentacijo, prijavne
obrazce in dodatne informacije lahko kandidati dobijo na pristojnih Območnih službah
Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj,
Sevnica, Trbovlje, Velenje, v Centralni službi Zavoda, ter pri izvajalcih programa Kreiranje javnih del in na spletnih straneh Zavoda na: http://www.ess.gov.si.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 100/9-16-2/00
Ob-36397
Na podlagi sklepa 23. seje veta fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana,
Stegne 21 c, fundacija objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije v
letu 2001
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma
sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljvih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2001 načrtuje:
a)
za
invalidske
organizacije:
1.635,000.000 SIT,
b) za humanitarne organizacije (od tega
praviloma 50% za dobrodelne organizacije
in 50% za organizacije za samopomoč):
545,000.000 SIT,
Skupaj: 2.180,000.000 SIT.
3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo:
– invalidske organizacije, ki izvajajo posebne socialne programe in storitve ter druge programske sestavine zaradi uveljavljanja posebnih potreb in interesov invalidov,
utemeljenih na značilnosti invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov (64. člen zako-
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na o socialnem varstvu v povezavi s 4. členom pravil FIHO);
– humanitarne organizacije, ki izvajajo
dejavnost dobrodelnih organizacij ali organizacij za samopomoč zaradi reševanja socialnih stisk in težav ljudi, katerih življenje je
ogroženo ter zagotavljanja posebnih potreb
neposredno prizadetih posameznikov za
čimbolj enakopravno vključevanje v življenje
(62. in 63. člen zakona o socialnem varstvu
v povezavi s 4. pravil FIHO).
Navedene organizacije morajo skladno z
drugim odstavkom 8. člena pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so po uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.322,
N/85.323 in N/85.329,
– da izvajajo programe za funkcionalno,
socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na celotnem območju države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2001, iz katerega so razvidni posebni socialni programi
in storitve, redno delovanje organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti) in naložbe v
osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje,
– da so posredovale poročila o izvedbi
programov v skladu s 23. členom pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije v RS, če so prejele sredstva za
leto 2000,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev ni pogojeno s članstvom
v invalidskih in humanitarnih organizacijah.
4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno
ovrednotene letne delovne programe na
predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo na
sedežu fundacije, Ljubljana, Stegne 21 c,
vsak dan od 9. do 14. ure.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoteni letni
delovni program.
Kandidati za sredstva fundacije morajo k
vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe pristojnega upravnega organa o registraciji invalidske oziroma humanitarne organizacije,
– fotokopijo sklepa pristojnega upravnega organa o razvrstitvi organizacije v šifro
dejavnosti (na podlagi uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti),
– pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2000 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2000 prejemali sredstva iz navedenih naslovov.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po
objavi tega razpisa.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je
treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih or-
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ganizacij, Ljubljana, Stegne 21 c. V zgornjem kotu na prednji strani ovojnice je treba napisati: ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij, na zadnji strani pa
polni naslov pošiljatelja.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije po razpisanem roku za prijavo, bodo
prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije so v zvezi z razpisom na voljo vsak dan od 9. do 12. ure po
telefonu: 01/511-45-60 ali osebno v prostorih fundacije.
6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO bosta v sedmih dneh po končanem
razpisnem roku odprli pravočasno poslane
vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
Zapisnik bo v roku 10 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za
pridobitev sredstev FIHO v letu 2001. Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor o
ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.
Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno pozoveta tiste organizacije, katerih vloge niso bile popolne, da jih v 10 dneh dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih organizacije v
zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in
se jim z obrazložitvijo vrnejo.
7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS pripravili predlog razporeditve sredstev FIHO za leto 2001 in ga
posredovali v razpravo in odločitev svetu
FIHO. Sklep sveta je dokončen in nanj ni
možen ugovor.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki so poslale vloge za pridobitev sredstev
FIHO, bodo prejele sklep sveta FIHO o raz-
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poreditvi sredstev fundacije za leto 2001 v
15 dneh od odločitve na seji sveta.
8. Izplačila odobrenih sredstev
Sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno
akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev
FIHO v letu 2001 manjši od načrtovanega,
bo svet FIHO sprejel sklep o zmanšanju
odobrenih sredstev v skladu s pravilnikom o
merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO.
Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v RS
Št. 414-06-6/00
Ob-36354
Na podlagi 13. člena odloka o predmetu
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v
Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 49/00) objavlja Občina Kidričevo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Kidričevo
1. Koncedent: Občina Kidričevo, Ulica
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
2. Predmet razpisa: koncesija za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v
Občini Kidričevo.
3. Območje koncesije: Občina Kidričevo.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas za
dobo 5 let.
5. Prijava na razpis: ponudba na javni
razpis mora vsebovati sestavine iz odloka o
predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 49/00)
in razpisne dokumentacije.
6. Pogoji oziroma merila za izbiro koncesionarja: pogoji in merila so podrobneje
določene v razpisni dokumentaciji.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena 95%,
– reference 5%.
7. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
kategoriziranih občinskih cest v Občini Kidričevo”, je potrebno dostaviti v zapečateni
kuverti do 7. 11. 2000 na naslov: Občina
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo.
8. Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa
in presojo ponudb, ki jo imenuje župan.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 2000 ob
12. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.
10. O izbiri koncesionarja bo odločil
koncedent z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.
11. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Kidričevo,
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, pri Zdenki Bosak, vsak dan od dneva
razpisa do 30. 10. 2000, od 7. do 9. ure.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 20.000 SIT.
Način plačila: virman, predložitev potrdila
o
plačilu,
na
račun
št. 52400-630-20759.
12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Kidričevo,
pri
tajniku
občine
Janku
Hertiš,
tel. 02/799-06-12.
Občina Kidričevo
Št. 650-00-14/2000
Ob-36577
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 2. člen pravilnika o
načinu vrednotenja športnih programov in
objektov v Občini Črnomelj (Ur. l. RS,
št. 25/00), objavlja Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj,
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Črnomelj za leto
2001
I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna in
ostala društva, šole, VVZ, podjetja.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
6. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
III. V letu 2001 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2001 bomo sofinancirali za
športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in
naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini Črnomelj.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do
16. 11. 2000 do 10. ure. Prijave pošljite v
zaprti kuverti, na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj, s pripisom “javni
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razpis – Sofinanciranje športnih programov
in objektov v občini Črnomelj za leto 2001”.
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobite pisarni številka 4
ali 28, Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj, pri Mojci Stjepanovič ali Vladki
Kostelec Peteh, tel. 068/30-61-100. Kontaktna oseba je Mojca Stjepanovič,
tel. 068/30-61-100.
Odpiranje prijav bo 16. 11. 2000 ob 12.
uri, na naslovu Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh
po sprejemu proračuna za leto 2001.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov
in objektov.
Občina Črnomelj
Ob-36589
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Ur.
l. RS, št. 47/94, 47 / 95 in 20/98), 11.
člena statuta Občine Kamnik (Ur. l. RS,
št. 47/99) in 19. člena odloka o pogojih,
postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS,
št. 63 / 97) objavlja Občina Kamnik
ponovni javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe “ ravnanje z
odpadki ”
1. Koncedent : Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe “ ravnanje z odpadki ” v skladu z 2. členom odloka o pogojih,
postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS,
št. 63/97) in odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Ur. l. RS,
št. 38/97).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
“ravnanje z odpadki” na območju celotne
občine Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 10 let.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v 8.
dneh po objavi razpisa (med 8. in 10. uro)
na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, soba št. 12, ob predložitvi potrdila
o
vplačilu
10.000
SIT
na
ŽR
št. 50140-630-810300 upravni organ občine Kamnik, s pripisom “koncesija - ravnanje z odpadki”.
6. Pogoji razpisa: interesenti za dodelitev koncesije morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v odloku o pogojih, postopkih
in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne slu-

žbe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS,
št. 63/97) ter druge pogoje navedene v razpisni dokumentaciji.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– reference ponudnika,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
dejavnost, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje po 4. členu zakona o gospodarskih družbah, staro največ 3 mesece, za
samostojne podjetnike pa obrtno dovoljenje,
– od notarja overjeno kopijo odločbe o
opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, staro največ 3 mesece,
– potrdilo pristojnih organov o plačanih
davkih, prispevkih in drugih zakonsko določenih dajatvah, staro največ 1 mesec,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, staro največ 1 mesec,
– bonitetni obrazci : BON 1, BON 2 ali
BON 3, za samostojne podjetnike potrjeno
davčno napoved za zadnje davčno obdobje,
– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celoletnem prometu v zadnjih treh poslovnih letih,
– izjavo ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izjavo ponudnika o zaposlovanju najmanj ene osebe s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične ali druge ustrezne
smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju ravnanja z odpadki,
– izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostnim številom delavcev, z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe,
– izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostnim obsegom delovnih priprav,
– izjava ponudnika, da se obvezuje skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki
jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem
javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam,
– izjavo ponudnika, da bo imel kot koncesionar sedež ali poslovno enoto na območju občine Kamnik,
– izjava, da izpolnjuje druge s predpisi
določene pogoje,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, finančno - operativnega vidika in razvojnega vidika,
– program ravnanja z odpadki - osnutek,
– cenik storitev z izdelano strukturo cene,
– ugodnosti, ki jih ponudnik kot koncesionar nudi koncedentu,
– koncesijsko pogodbo - osnutek.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čitljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem
jeziku, cene pa v slovenskih tolarjih.
9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili najkasneje do 3. 11. 2000 do 10 .ure, v zaprti
kuverti, z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako: javni razpis - koncesija:ravnanje z odpadki - ne odpiraj, na naslov: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 11. uri v sejni sobi občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 9, v pritličju).
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Upoštevane bodo le pravilno označene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
11.Merila za izbiro najugodnješega ponudnika :
– reference ponudnika,
– cene storitev,
– elaborat o opravljanju dejavnosti,
– program ravnanja z odpadki in
– druge ugodnosti.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.
14. V primeru, da se v določenem roku
ne prijavi noben ponudnik, bo Občina Kamnik ponovila javni razpis pod enakimi ali drugačnimi pogoji.
Občina Kamnik
Ob-36352
Občina Cerknica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za nabavo telet
za pitanje
1. Predmet razpisa: subvencioniranje nabave telet za nadaljnjo rejo.
2. Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, imajo stalno bivališče na območju Občine Cerknica ter izpolnjujejo pogoje, določene s tem razpisom.
3. Sredstva:
– nabava telet (telic in bikcev) za nadaljnjo rejo do zakola,
– višina sredstev – 1,500.000 SIT,
– za bikca 20.000 SIT/kom,
– za teličke 30.000 SIT/kom.
Sredstva se bodo dodeljevala do porabe.
4. Pogoji:
– teleta (bikci in teličke) do teče 150 kg
morajo biti kupljena v letu 2000 in oštevilčena v skladu s predpisi (tetovirni list),
– prosilec sredstev lahko prijavi tudi teleta iz lastne reje, rojena v letu 2000 (enega
ali več), za kar je potrebno priložiti pripustni
list,
– nabaviti mora najmanj dva teleta, ki morajo biti pripeljana na območje Občine Cerknica, ali nabavljena od rejcev znotraj območja Občine Cerknica,
– vsa teleta morajo biti označena z markicami v skladu s predpisi,
– pitanje mora biti do končne teže,
ca. 600 kg in se proda registriranim odkupovalcem (odkupni blok z vednostjo občine), za kar se sklene z Občino Cerknica
pogodba,
– telice se lahko vodijo za nadaljnjo rejo
za pleme, kar potrdi kontrolor krav.

Št.

5. Prijava: upoštevane bodo vloge, prispele najkasneje do 31. 11. 2000, na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica.
6. Način vlaganja: prijava se vloži na obrazcu, katerega prosilci dobijo na Občini Cerknica ali na Kmetijsko svetovalni službi Cerknica,
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica.
7. Priloge:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec
“Podatki o vlaganju”,
– v primeru sofinanciranja priveza iz lastne reje, morajo rejec priložiti kopijo tetovirnega in pripustnega lista,
– pri nabavi telet izven lastne črede je
potrebno priložiti tetovirni list, katerega dobi
kupec od prodajalca ali od selekcijske službe na območju reje.
Občina Cerknica
Ob-36353
Občina Cerknica objavlja
javni razpis
za dodelitev subvencij za spodbujanje
usposabljanja pašnikov
1. Predmet razpisa: subvencija, ki se bo
dodeljevala za nove pašnike in za obnovo
pašnikov, ki so starejši od 5 let.
2. Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, imajo stalno bivališče v Občini Cerknica ter izpolnjujejo pogoje, določene s tem razpisom.
3. Sredstva:
– za izgradnjo novih in obnovo obstoječih pašnikov bo Občina Cerknica razdelila
1,500.000 SIT,
– za novogradnjo pašnika 40.000
SIT/ha,
– za obnovo pašnika 20.000 SIT/ha,
– za pašnokošni sistem pašnika 20.000
SIT/ha.
Sredstva se bodo dodeljevala do porabe.
4. Pogoji:
– za novozgrajene pašnike dobijo subvencije prosilci, ki bodo gradili na travnatih
območjih, ki se zaraščajo in niso na njivskih
površinah, od velikosti 1 ha do največ 10 ha,
– za obnovo obstoječih pašnikov prosilci dobijo subvencije za pašnike, kateri so
starejši od 5 let,
– da prosilci občinskih subvencij za novozgrajene pašnike in za obnovo obstoječih
pašnikov za zadevne pašnike niso prejeli
državnih ali občinskih sredstev za ta namen
v letu 1999 in se niso prijavili na državni
razpis za ta namen v letu 2000.
5. Prijava: upoštevane bodo vloge, prispele najkasneje do 31. 11. 2000, na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica.
6. Način vlaganja: prijava se vloži na
obrazcu, katerega prosilci dobijo na Občini Cerknica ali na Kmetijsko svetovalni
službi Cerknica, Cesta 4. maja 50, 1380
Cerknica.
7. Priloge:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec
“Podatki o vlaganju”,
– mapno kopijo zemljišča, na katerem
bo označena parcela pašnika,
– zemljiškoknjižni izpisek ali najemno pogodbo,
– opis del, katere namerava izvajalec narediti na pašniku,
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– za obnovo pašnika izjavo prosilca, da
je pašnik starejši od 5 let in v uporabi,
– izjavo prosilca, da bo pašnik v uporabi
še nadalnjih 5 let.
Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo
imeli vlagatelji, ki bodo gradili pašnike na
zaraščajočih površinah, ki ne prejemajo državnih subvencij za izgradnjo novih pašnikov in ki bodo imeli popolne vloge ter bodo
izpolnjevali pogoje tega razpisa.
Prednost pri dodeljevanju sredstev za
obnovo pašnikov bodo imeli vlagatelji, ki
imajo pašnike starejše od 5 let, kateri niso
na njivskih površinah in kateri bodo imeli
popolne vloge ter izpolnjevali pogoje tega
razpisa.
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo bo
imenoval župan s sklepom.
Vse dodatne informacije dobite na Občini Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, pri Otoničar Vincencu in na Kmetijsko svetovalni službi Cerknica, Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica.
Občina Cerknica
Ob-36376
Stol, d.d. Kamnik, Ljubljanska cesta 45,
1241 Kamnik, ponovno objavlja po sklepu
nadzornega sveta
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stanovanj
I. Stanovanja:
1. enosobno stanovanje z oznako
1230-1, na Jakopičevi 11, Kamnik, v izmeri
23,40 m2;
2. trisobno stanovanje z oznako
1379-30, na Jakopičevi 19, Kamnik, v
izmeri 65,60 m2;
3. dvosobno stanovanje z oznako
1376-20, na Jakopičevi 19, Kamnik, v
izmeri 55,10 m2;
4. enoinpolsobno stanovanje z oznako
1343-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v
izmeri 48 m2;
5. enoinpolsobno stanovanje z oznako
1352-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v
izmeri 48 m2;
6. enoinpolsobno stanovanje z oznako
1353-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v
izmeri 48 m2;
7. enoinpolsobno stanovanje z oznako
1354-10, na Jakopičevi 21, Kamnik, v
izmeri 48 m2;
8. trisobno stanovanje z oznako
1257-30, na Jakopičevi 24, Kamnik, v
izmeri 63,80 m2;
9. dvosobno stanovanje z oznako
1265-20, na Jakopičevi 24, Kamnik, v
izmeri 54,70 m2;
10. samska soba z oznako 1420-8, na
Jakopičevi 25, Kamnik, v izmeri 21,10 m2;
11. samska soba z oznako 1285-1, na
Jakopičevi 26, Kamnik, v izmeri 14,20 m2;
12. samska soba z oznako 1290-1, na
Jakopičevi 26, Kamnik, v izmeri 21,20 m2;
13. dvosobno stanovanje z oznako
1325-20, na Jakopičevi 27, Kamnik, v
izmeri 52,80 m2;
14. samska soba z oznako 1328-1, na
Jakopičevi 27, Kamnik, v izmeri 20,60 m2;
15. enoinpolsobno stanovanje z oznako
1991-10 na ulici Matije Blejca 14, Kamnik
v izmeri 40,30 m2.
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II. Pogoji javnega zbiranja ponudb
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
tujini. Ponudnik za nakup nepremičnin je
lahko le slovenski državljan ter pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Ponudba naj vsebuje predmet ponudbe in ceno.
3. Vsa stanovanja, ki so predmet razpisa, se prodajajo po sistemu videno – kupljeno in so zasedena z najemniki za nedoločen čas. Če kupi stanovanje ponudnik, ki
ni najemnik, sklene z najemnikom najemno
pogodbo pod dosedanjimi pogoji.
4. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo
za resnost ponudbe na žiro račun družbe
STOL, d.d. Kamnik št. 50140-601-32468,
in sicer za samsko sobo 150.000 SIT, eno
in dvosobno stanovanje 300.000 SIT ter za
trisobno stanovanje 500.000 SIT. Izbranemu ponudniku bo prodajalec varščino vštel
v kupnino, drugim pa jo bo vrnil v osmih
dneh po izbiri.
5. Pisne ponudbe z dokazili iz 4. točke je
treba poslati s priporočeno pošiljko do 15. 10.
2000 na naslov družbe STOL d.d. Kamnik,
Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, pod oznako “Javni razpis za stanovanje. Ne odpiraj”.
6. Pisne ponudbe bo pregledala komisija in ponudnike o izbiri obvestila 15. dneh
po končanem zbiranju ponudb. Prednost
pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil
ugodnejše pogoje glede kupnine.
7. Uspešni ponudnik mora v 15. dneh
po obvestilu, da je izbran, skleniti kupoprodajno pogodbo in plačati kupnino. Rok plačila kupnine je 30 dni od podpisa pogodbe.
8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe ali
plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa
od nakupa, morebiti že sklenjena pogodba
se šteje za razdrto, plačano varščino pa kot
skesnino obdrži prodajalec.
9. Stroške sestave pogodbe, notarsko
overitev in vse stroške s prenosom lastništva, plača kupec.
10. Lastništvo nepremičnin, ki so predmet tega razpisa, preide na kupca po plačilu celotne kupnine.
11. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti kupoprodajne pogodbe
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa, z najboljšim ali katerimkoli kupcem oziroma ponudnikom.
12. Dodatne informacije lahko dobite na
telefon 831-09-60.
Stol d.d. Kamnik

Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-36291
Direktor družbe RISS, d.o.o., Dokl
Zdravko, družba je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, pod številko registrskega vložka 1/07063/00, skladno z določbo
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454. člena zakona o gospodarskih družbah
objavlja naslednje
sklepe
1. Osnovni kapital v družbi RISS, d.o.o.,
se zniža za 36,000.000 SIT iz dosedanjega, ki znaša 46,500.000 SIT, tako da bo
novi znižani osnovni kapital znašal
10,500.000 SIT.
Osnovni kapital v družbi se zniža z izročitvijo stvarnega vložka, katerega lastnik je
družba RISS, d.o.o., in sicer z izročitvijo
nepremičnin, parc. št. 1425/4 – travnik v
izmeri 246 m2, na kateri stoji objekt in parc.
št. 1422/3 – njiva v izmeri 175 m2, vpisanih
pri vložku št. 4372, k.o. Domžale, družbenikoma Dokl Zdravku, rojen 10. 7. 1958,
stanuje Srednje Jarše, Rožičeva ulica 10 in
Dokl Darinki, rojena 2. 4. 1958, stanuje
Srednje Jarše, Rožičeva ulica 10, vsakemu
do 1/2.
Družba RISS, d.o.o., dovoljuje, da se pri
vložku št. 4372 k.o. Domžale, na parc. št.
1425/4 – travnik v izmeri 246 m2 in parc.
št. 1422/3 – njiva v izmeri 175 m2 vknjiži
lastninska pravica na ime:
– Dokl Zdravko, rojen 10. 8. 1958, stanuje Srednje Jarše, Rožičeva ulica 10, do
1/2,
– Dokl Darinka, rojena 2. 4. 1958, stanuje Srednje Jarše, Rožičeva ulica 10, do
1/2.
2. Knjigovodska vrednost z valorizacijo
tekočega leta za nepremičnine iz prve točke tega zapisnika znaša 36,000.000 SIT.
3. Novi poslovni deleži Dokl Zdravka in
Dokl Darinke bodo znašali po 5,250.000
SIT za vsakega.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
25. 9. 2000, pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
RISS, d.o.o.
Zdravko Dokl

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
V objavi sklica skupščine družbe Slovenskih novic, d.d., objavljen v Uradnem listu
RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35966
se v 2.3. točki znesek pravilno glasi
36.028,935 SIT na delnico.
Uredništvo
Št. 260/00
Ob-36645
Na podlagi 22. člena statuta Merkur zavarovalnice, d.d., s sedežem v Ljubljani, sklicuje uprava Merkur zavarovalnice, d.d.,
izredno skupščino,
ki bo v torek, 7. 11. 2000, s pričetkom
ob 13. uri v prostorih družbe na Dunajski
58 v Ljubljani.
Dnevni red se glasi:
1. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave glede povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe.

2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave o spremembah in dopolnitvah statuta.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: imenuje se član nadzornega sveta, ki so ga izvolili delavci.
4. Razno.
Vsak delničar ima pravico, da ga zastopa na skupščini zastopnik na podlagi pisnega pooblatila. Pooblaščeni zastopnik mora
predložiti pooblastilo najkasneje ob začetku skupščine družbe.
Gradivo za sejo skupščine družbe je na
vpogled na sedežu družbe.
Merkur zavarovalnica, d.d.,
uprava
Ob-36363
Na podlagi statuta delniške družbe IPI,
izvajalski in projektantski inženiring,
d.d., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina,
sklicujemo
1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 9. 11. 2000 ob 14. uri na
sedežu družbe, Zdraviliški trg 13, Rogaška
Slatina
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov se izvolita Tatjana Pungartnik in Peter Kučiš. Za notarja se povabi Pavel Rojs.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1999, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta, se sprejme se predlog uprave o pokrivanju izgube.
4. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo, sprememba firme in sprejem družbene pogodbe.
Predlog sklepa: v skladu s 542. členom
zakona o gospodarskih družbah, skupščina
družbe z 9/10 večino osnovnega kapitala,
sprejme sklep o preoblikovanju delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,
spremeni se firma družbe in sprejme se
družbena pogodba.
Delničarji, ki na skupščino ne pridejo, se
upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v
treh mesecih po zasedanju skupščine in če
na zahtevo dokažejo, da so bili imetniki delnic od sklica skupščine dalje.
Družba izjavlja, da bo tistim delničarjem,
ki preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika skupščine ponudila, da bo pridobila
njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže za odškodnino v višini menjalne vrednosti delnic.
Menjalno razmerje med delnicami in poslovnim deležem posameznega delničarja
se določi na dan zasedanja skupščine na
osnovi vpisa lastništva delnic v delniški knji-
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gi. Vsem delničarjem, imetnikom navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT, se vse njegove delnice pretvorijo v en enotni poslovni delež tako, da se
število delnic posameznega imetnika pomnoži z nominalno vrednostjo ene delnice in
tako dobljeni znesek postane njegov poslovni delež.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo Abeceda Revizijska družba, d.o.o. iz Celja.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
ter družbena pogodba, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delavnik od 10.
do 12. v tajništvu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom eno uro kasneje. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino prisotnega zastopanega osnovnega kapitala.
IPI, izvajalski in projektantski
inženiring, d.d.,
Rogaška Slatina
uprava
Ob-36292
Na podlagi statuta delniške družbe Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d., Tržaški
hrib 4, Rogaška Slatina, sklicuje
1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 9. 11. 2000 ob 10. uri v
prostorih družbe v Rogaški Slatini, Tržaški
hrib 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki glasov
se izvolita Darinka Podgornik in Irena Poharc.
Skupščini bo prisostvoval notar Pavel Rojs.
2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.
3. Poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Informacija o poslovanju v obdobju
1993–1998.
5. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 1999.
6. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o pokrivanju izgube, nastale v obdobju 1993–1999.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in mnenje nadzornega sveta o pokrivanju izgube, nastale v obodbju 1993–
1999.

Št.

7. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo, sprememba firme, dopolnitev dejavnosti in sprejem družbene pogodbe.
Predlog sklepa: v skladu s 542. členom zakona o gospodarskih družbah skupščina družbe z 9/10 večino osnovnega kapitala, sprejme sklep o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, spremeni se firma družbe, dopolni
dejavnost in sprejme se družbena pogodba.
Delničarji, ki na skupščino ne pridejo, se
upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v
treh mesecih po zasedanju skupščine in če
na zahtevo dokažejo, da so bili imetniki delnic od sklica skupščine dalje.
Družba izjavlja, da bo tistim delničarjem,
ki preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika skupščine ponudila, da bo pridobila
njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže za odškodnino v višini menjalne vrednosti delnic.
Menjalno razmerje med delnicami in poslovnim deležem posameznega delničarja
se določi na dan zasedanja skupščine na
podlagi vpisa lastništva delnic v delniški knjigi. Vsem delničarjem, imentikom navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT, se vse njegove delnice pretovrijo v en enotni poslovni delež tako, da se
število delnic posameznega imetnika pomnoži z nominalno vrednostjo ene delnice in
tako dobljeni znesek postane njegov poslovni delež.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na prdlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo Abeceda, Revizijska družba, d.o.o., iz Celja.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine,
družbena pogodba ter vsebina predloga
sklepa o preoblikovanju z določitvijo menjalnega razmerja delnic v poslovne deleže,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe dan po objavi zasedanja skupščine, vsak
delovnik od 10. do 12. ure v tajništvu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarejv dest dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine vpisati v listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom eno uro kasneje. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino prisotnega zastopanega osnovnega kapitala.
Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d.,
Rogaška Slatina
uprava
Ob-36417
Na podlagi točke 6/3. statuta družbe
Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
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5. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,
ki bo 9. 11. 2000, ob 14.uri na sedežu
družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se imenuje Andreja Repnik- Petrič, za preštevalca
glasov se imenujeta Marjetka Kaker in Jana
Toš. Seji bo prisostvovala notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter revizorja, se sprejme letno poročilo uprave za
leto 1999.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta družbe Tovarna meril kovine, d.d.
4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1999 in razporeditvi nerazporejenega dobička za leto 1995.
Predlog sklepa:
1. na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta čisti dobiček leta
1999, v višini 12,832.733,47 SIT, ostane
nerazporejen.
2. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se dobiček iz leta
1995 v višini 1,177.035,60 SIT, z revalorizacijskim popravkom, ki na dan 1. 1. 2000
znaša 535.951,40 SIT, uporabi za nagrado
upravi v višini 1,500.000 SIT bruto, 212.987
SIT pa se razporedi na rezerve.
5. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2000 imenuje družba Loris, d.o.o., revizija in storitve, Koroška cesta
47/I, Dravograd.
6. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: na predlog NS se za
člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev izvolita:
– Mihael Kušar,
– Danilo Grašič.
Skupščina se seznani s članom NS predstavnikom sveta delavcev. Mandat novoizvoljenemu nadzornemu svetu začne teči
21. 2. 2001 in traja štiri leta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo vsaj 10 dni pred
dnem skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo osebno ali pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo: gradivo za skupščino, s predlogom sprememb in dopolnitev statuta druž-
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be, bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi
polurni odmor, po katerem se skupščina
zopet sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava
Rudolf-Franc Verovnik, inž.
Ob-36423
Na podlagi statuta delniške družbe Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d., Kranj,
Struževo 3b, sklicujemo
2. skupščino delničarjev
ki bo dne 7. 11. 2000 ob 10. uri v prostorih družbe v Kranju, Struževo 3b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov se izvolita Kraus Marija in Urbanc
Francka. Za notarja se povabi Dušo Trobec
Bučan.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1999, vključno z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom, po predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o razporeditvi dobička iz
leta 1997 in pokrivanju izgube iz leta 1999.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in mnenje nadzornega sveta o razporeditvi dobička iz leta 1997 in pokrivanju
izgube iz leta 1999 po vskladitvi računovodskih izkazov z otvoritveno bilanco stanja per
1. 1. 1993.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo DR Cilj, d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu ter vsebina sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, dan
po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 11 uri. Skupščina bo
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takrat veljavno odločala ne glede na na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradnje, d.d., Kranj
uprava
Ob-36480
Na podlagi 37. člena statuta družbe Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis d.d.,
uprava sklicuje
3. skupščino družbe
Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis,
d.d.,
ki bo dne 7. 11. 2000 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Rožna dolina cesta IX/6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.
Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi: Zdravko Gubanec, Majda Klajderič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1999 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejema letno poročilo za leto
1999 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ugotovi dobiček iz leta 1999 v
višini 360.000 SIT, ki ostane nerazporejen.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: skupščina ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta sprejema spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
5. Sprejem sklepa o prenehanju mandata dosedanjim članom nadzornega sveta,
izvolitev novih članov nadzornega sveta ter
seznanitvev z izvolitvijo člana nadzornega
sveta, predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina ugotavlja, da je zaradi spremembe statuta dosedanjim članom nadzornega sveta prenehal mandat in jih razreši.
b) Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
1. Dušana Šešoka,
2. Slavico Mrkun.
Mandat članov nadzornega sveta traja 4
leta – do prvega zasedanja skupščine v letu,
ko članom nadzornega sveta poteče mandat.
c) Skupščino se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet izvolil Andrijano Golob-Stokić.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta za pooblaščenega revizorja za leto 2000 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., management,
consulting in revizija, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Iskra Prins, d.d., Ljubljana
uprava
Marko Volk, univ. dipl. ek.
Ob-36507
Magistrat International, d.d., Kotnikova
28, Ljubljana, vabi delničaje družbe Magistrat International, d.d., na
letno skupščino,
ki bo 8. 11. 2000 ob 14. uri v sejni sobi
na sedežu družbe v Ljubljani, Kotnikova 28,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnega poročila družbe
za leto 1999 in razporeditev dobička za leto
1999.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se poslovno poročilo za
leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta.
2.2. Dobiček iz leta 1999 v višini
108.309.613,95 SIT ostane nerazporejen.
2.3. Dobiček družbe iz leta 1994 v višini
38,401.447.46 SIT, ki je bil nerazporejen,
se
v
revalorizirani
višini,
to
je
57,417.512,37 SIT razporedi v sklad lastnih delnic.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2000 se imenuje
revizijska družba PricewaterhouseCoopers,
d.d., Ljubljana Parmova 53.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo družbi pisno prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo se
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vse prijave, ki na družbo prispejo do vključno 5. 11. 2000. Pooblastilo mora biti pisno
dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.
Magistrat International, d.d.,
Ljubljana
direktorica
Helena Draškovič, univ. dipl. ek.
Ob-36632
Delniška družba Kompas Celje, turistično podjetje d.d., Glavni trg 1, Celje,
sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 9. 11. 2000 ob 14. uri na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Letno poročilo za leto 1999.
3. Razporeditev ugotovljenega dobička.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe in uskladitev nominalne vrednosti delnic
po 173. členu ZGD ter sprememba 6. člena statuta družbe.
K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifikacijske komisije.
K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in potrdi se letno poročilo za leto 1999.
K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljeni dobiček družbe za leto 1999 v višini
2,280.900,40 SIT se razporedi v rezerve
družbe.
K 4. točki dnevnega reda se glede na
določilo 173. člena ZGD, zaradi določitve
nominalne vrednosti delnic na 1.000 SIT in
s tem v zvezi zaradi nujnosti povišanja osnovnega kapitala ter spremembe 6. člena statuta družbe predlaga sprejem naslednjega
sklepa: osnovni kapital družbe se iz naslova
revalorizacijskega popravka kapitala poviša
za 7,218.130 SIT, tako da po novem znaša
11,833.000 SIT.
Sprejme se sprememba besedila 6. člena statuta družbe v čistopisu besedila:
”Osnovni kapital družbe znaša 11,833.000
tolarjev in je razdeljen na 11.833 delnic,
vse v enaki nominalni vrednosti po tisoč
SIT” in nato na podlagi spremenjenega člena čistopis statuta družbe.
V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
10. 11. 2000 ob isti uri v istih prostorih.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembami in predlaganim čistopisom statuta bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, v upravi družbe vsak delovni dan
med 12. in 14. uro.
Kompas Celje, d.d.,
Celje
Ob-36636
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 6.3. člena statuta delniške družbe Inles, d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, sklicuje uprava družbe

Št.

4. skupščino
delniške družbe Inles, d.d.,
ki bo v sredo, 15. 11. 2000 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Dragica
Abrahamsberg,
– za predsednika verifikacijske komisije:
Mateja Stanič-Rudolf (iz RR & CO),
– za preštevalca glasov: Mojca Adamič
in Miha Klun.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta skupščina družbe sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe z mnenjem pooblaščenega revizorja ter potrdi revidirane
računovodske izkaze družbe v predloženem
besedilu.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe se čista izguba za leto 1998 v
višini 559,645.044,22 SIT, njen revalorizacijski popravek v višini 42,533.023,36 SIT
in izguba za leto 1999 v višini
66,604.797,56
SIT
(skupaj
668,782.865,14 SIT) pokriva v breme vplačanega presežka kapitala v višini
308,319.730,17 SIT, revalorizacijskega
popravka vplačanega presežka kapitala v
višini 4,504.551,26 SIT in revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v višini
355,958.583,71 SIT, in sicer na dan 1. 1.
2000.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 izbere pooblaščeno revizijsko družbo Boniteta, družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.,
s sedežem v Velenju.
5. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 8. 11.
2000, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Inles, d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Inles, d.d.
Uprava
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Uprava delniške družbe na podlagi 283.
člena zakona o gospodarskih družbah in
44. člena statuta delniške družbe sklicuje
VII. sejo skupščine
delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič,
ki bo dne 8. 11. 2000 ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu delniške družbe v Tržiču,
cesta St. Marie aux Mines 5, Tržič, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine po predlogu uprave.
Gradivo: predlog uprave.
2. Obravnavanje in sprejem letnega poročila uprave za leto 1999.
Predlog sklepa št. 2: ma predlog uprave
ter po predhodnem mnenju nadzornega sveta skupščina družbe sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe ter potrdi revidirane skupne računovodske izkaze družbe
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič za leto
1999 ter otvoritveni izkaz stanja na 1. 1.
2000.
Gradivo: letno poročilo uprave za leto
1999 skupaj s poročilom o opravljeni reviziji skupinskih računovodskih izkazov za poslovno leto 1999 za družbo Peko, tovarna
obutve, d.d., Tržič in Mnenje nadzornega
sveta z dne 2. 10. 2000.
3. Sklep o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube.
Ker nadzorni svet o predlogu uprave o
sklepu o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube ni odločal, uprava zahteva, da skupščina
odloči, kot sledi:
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
družbe na podlagi revidiranega otvoritvenega izkaza stanja na dan 1. 1. 2000 skupščina družbe sprejme sklep o pokrivanju izgube iz prejšnjih let, ki na dan 1. 1. 2000
znaša 1,307.424 tisoč SIT, v breme celotnega revalorizacijskega popravka kapitala
tako, da ostane nepokrita izguba v višini
1,003.380 tisoč SIT.
Preostanek izgube prejšnjih let v višini
1,003.380 tisoč SIT se pokrije v breme
osnovnega kapitala s poenostavljenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala z združevanjem števila delnic v razmerju 1: 0,797
tako, da se vrednost osnovnega kapitala
zniža na 3,939.574 tisoč SIT.
Ker je osnovni kapital v dodatni višini
27.375 tisoč SIT vplačan, vendar še ni vpisan v sodni register, bo znašala vrednost
osnovnega kapitala ob trenutku zmanjšanja
3,966.946 tisoč SIT.
Zaradi zaokroževanja vrednosti delnic na
tisoč pri pokrivanju izgube prejšnjih let se
razlika v višini 3,000 SIT prerazporedi v rezerve družbe.
Gradivo: predlog uprave.
4. Sprememba statuta družbe.
Ker nadzorni svet o predlogu uprave o
spremembi statuta družbe ni odločal, uprava predlaga, da skupščina odloči, kot sledi:
Predlog sklepa št. 4/1: 14. člen statuta
družbe se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
“Uprava družbe je v roku 5 let od vpisa
te spremembe statuta v sodni register poo-
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blaščena povečati osnovni kapital družbe
za največ 1.500,000.000 SIT z izdajo novih delnic za vložke. Nove delnice se izdajo
s soglasjem nadzornega sveta in brez posebnega sklepa skupščine. Uprava odloča o
izključitvi prednostne pravice do novih delnic s soglasjem nadzornega sveta. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo
delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta
odloči, da se osnovni kapital družbe poveča
s stvarnimi vložki, pri čemer mora določiti
predmet stvarnega vložka, osebo od katere
družba pridobiva predmet stvarnega vložka
in nominalni znesek delnic, ki jih je treba
zagotoviti za stvarni vložek.”
Predlog sklepa št. 4/2: dodatno skupščina družbe v skladu s statutom družbe
pooblašča nadzorni svet in upravo družbe,
da uskladita statut družbe z ostalimi spremembami na podlagi drugih sklepov 3. in 4.
točke predmetne skupščine.
5. Izdaja soglasja k pravnim poslom za
poplačilo terjatev Gorenjske banke, d.d.
Ker nadzorni svet o predlogu uprave o
izdaji soglasja k pravnim poslom za poplačilo terjatev Gorenjske banke, d.d. ni odločil,
uprava na podlagi četrtega odstavka 274.
člena zakona o gospodarskih družbah, zahteva, da skupščina odloči, kot sledi:
Predlog sklepa št. 5/1: skupščina družbe se strinja z odprodajo nepremičnine po
načelu “sell and lease back”, ki je v lasti in
posesti družbe Peko, tovarna obutve, d.d.,
Tržič, na naslovu Gosposka ulica 17, v Mariboru, stoječa na parc. št. 1675, stavbišče
v izmeri 268 m2 in dvorišče v izmeri 83 m2,
vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Mariboru, v vl. št. 679 k.o. Maribor Grad.
Predlog sklepa št. 5/2: skupščina družbe podaja soglasje, da družba zagotovi razliko do poplačila obveznosti iz naslova dolgoročnega posojila družbe Peko, tovarna
obutve, d.d. (posojilojemalec) do Gorenjske Banke d.d. (posojilodajalec) po pravnih
temeljih:
– reg. št. 40050 z dne 8. 2. 1992 z dodatkom št. 22;
– reg. št. 41050 z dne 11. 6. 1992 z
dodatkom št. 27;
– reg.
št. 40050-PKK-4
z
dne
10. 8. 1993 z dodatkom št. 23;
– št. 1/82, št. 2/82, št. 34/84, št. 4/81,
št. 35/84 in št. 288894/95 z dodatkom št. 1
posojilne pogodbe z aneksi;
iz naslova uporabe sredstev iz vnovčenih obveznic.
Predlog sklepa št. 5/3: skupščina družbe soglaša z zavarovanjem garancijske izjave banke v skladu s 1085 čl. ZOR, da nepreklicno prevzame vse obveznosti, ki jih
ima Gorenjska Banka d.d. iz naslova bančnih garancij po temeljih, in sicer z denarnim depozitom.
Predlog sklepa št. 5/4: kolikor Gorenjska Banka d.d. ne bo podala v skladu s
predlogom družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič, izjave, da dovoljuje bremen prosto prodajo in “izjavo upnika o odpovedi
ločitveni pravici” z dne 7. 12. 1998, ki jo je
podpisal predsednik uprave Gorenjske banke d.d. Kranj, Zlatko Kavčič, katerega podpis je na izjavi overjen pod št. OV 4220/98
z dne 8. 12. 1998, potem podaja skupšči-
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na družbe soglasje, da se uporabijo sredstva iz preostalih vnovčenih obveznic RS za
zavarovanje plačila kupnine iz sklepa št. 6.
Gradivo: predlog uprave.
6. Izdaja soglasja k aktu o ustanovitvi
družbe za maloprodajo.
Ker nadzorni svet o predlogu uprave o
Izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi družbe za
maloprodajo ni odločil, uprava na podlagi
četrtega odstavka 274. člena zakona o gospodarskih družbah, zahteva, da skupščina
odloči, kot sledi:
Predlog sklepa št. 6: na predlog uprave
se izda soglasje za ustanovitev gospodarske družbe ter potrdi besedilo Akta družbe
za maloprodajo.
Gradivo: predlog uprave in besedilo akta
družbe za maloprodajo.
7. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa št. 7: po predlogu nadzornega sveta družbe, skupščina družbe za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
imenuje revizijsko družbo Podboršek, Ljubljana.
Gradivo: predlog nadzornega sveta družbe.
8. Sprememba članstva v nadzornem
svetu družbe.
Na podlagi 284. člena zakona o gospodarskih družbah je delničar, Republika Slovenija, podal zahtevo, da uprava skliče skupščino in uvrsti na dnevni red točko z naslovom: spremembe v članstvu nadzornega
sveta. Navedeni delničar je predlagal sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 8/1: odpokliče se članica nadzornega sveta mag. Lucija Gregorčič. V nadzorni svet se imenuje mag. Darko
Tisaj.
Predlog sklepa št. 8/2: skupščina se
seznani, da je predsednica nadzornega sveta, Barbara K. Čad, dne 13. 9. 2000 podala nepreklicno odstopno izjavo z mesta predsednice in članice nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa št. 8/3: nadzorni svet
predlaga skupščini Peka, d.d., za nadomestnega člana nadzornega sveta Damijana
Pavlina.
Gradivo: zahteva delničarja na podlagi
284. člena ZGD z dne 2. 10. 2000, odstopna izjava predsednice nadzornega sveta z
dne 13. 9. 2000, sklep 2.1 iz 5. izredne
seje nadzornga sveta družbe.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu uprave družbe
na sedežu družbe v Tržiču, cesta St. Marie
aux mines 5, Tržič, vsaj tri dni pred sejo
skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine, sicer delničar izgubi pravico do
udeležbe na skupščini. Udeleženci skupščine se naj prijavijo ob prihodu na skupščino pred vstopom v sejno dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in
prevzeli ustrezno gradivo.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo zaradi administrativnih opravil, ki so

potrebna pred skupščino, odprta 30 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 12. uri tako, da bo omogočen točen
pričetek skupščine.
Popolno gradivo za 7. sejo skupščine je
delničarjem na voljo in na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu v Tržiču, cesta
St. Marie aux mines 5, Tržič, in sicer vsak
delovni dan po objavi sklica skupščine od
8. do 12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam devnega reda pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe ter ji tako omogočijo pravočasno
pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 13. uri. Naknadno sklicana seja
skupščine bo sklepčna za odločanje ne glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, d.d., Tržič
uprava družbe

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3073-11/99-28
Ob-36523
Postopek ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja zoper družbo Meblo A+A,
d.o.o., Industrijska 1, Nova Gorica, na
trgu izdelave in dobave vertikalne prometne
signalizacije, se ustavi.
Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave
Št. 01000-15/2000
Ob-36457
Na podlagi 269. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l.
RS, št. 106/99 in 72/00) in 15. člena
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 78. z
dne 1. 9. 2000) je skupščina Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije dne 28. 9. 2000 sprejela
sklep o razpisu
postopka za imenovanje članov
skupščine Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
1. Skupščina Zavoda poziva vse sindikate, reprezentativne za območje države,
vsa reprezentativna združenja delodajalcev,
organizirana za območje države in vse organizacije upokojencev, organizirane za območje države (v nadaljevanju notranje interesne organizacije), ki želijo sodelovati pri
imenovanju ali volitvah članov skupščine,
da pošljejo svojo prijavo volilni komisiji Zavoda v 15 dneh od dneva razpisa, na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko
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zavarovanje Slovenije, Volilna komisija Zavoda, Kolodvorska 15, Ljubljana.
Za prvi dan razpisa se šteje dan objave
tega poziva v Uradnem listu RS.
Prijava mora vsebovati ime interesne organizacije, točen naslov, ime osebe, pristojne za postopek v zvezi z imenovanjem in
navedbo organiziranosti interesne organizacije (dokazilo o vpisu v register ali dokazilo
o reprezentativnosti oziroma organiziranosti
za območje države).
2. Posamezne v zakonu navedene interesne skupine bodo praviloma sporazumno
imenovale naslednje število članov skupščine:
– sindikati, reprezentativni za območje
države 8 članov, od tega iz vsake zveze ali
konfederacije, reprezentativne za območje
države, najmanj 1 član;
– reprezentativna združenja delodajalcev
8 članov;
– interesna skupina upokojencev 6 članov.
Vlada RS bo imenovala 7 članov, Zveza
delovnih invalidov Slovenije pa 1 člana.
3. Interesne organizacije, ki se v roku,
določenem v 1. odstavku razpisa, ne bodo
prijavile volilni komisiji Zavoda, v postopku
imenovanja ali volitev ne morejo sodelovati.
4. Na podlagi prijav bo volilna komisija
Zavoda sestavila seznam prijavljenih interesnih organizacij in jih pozvala, da v roku 30
dni predložijo Zavodu pisni sporazum o imenovanju članov skupščine, v številu, ki ga
določa zakon, in podatke o imenovanih članih skupščine.
Če sporazuma ne bodo sklenile vse prijavljene interesne organizacije v okviru posamezne interesne skupine, bodo člane
skupščine izvolili predstavniki prijavljenih interesnih organizacij na volilnih zborih po postopku, določenem v statutu Zavoda.
Morebitne volitve v volilnih telesih se izvedejo med 18. 12. 2000 in 29. 12. 2000.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
predsednik
Milan Utroša
Ob-36414
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta Mestne občine Celje o prodaji poslovnih prostorov, last Mesne občine
Celje objavlja
prodajo
nepremičnin z zbiranjem pisnih ponudb
(pisna dražba)
I. Predmet prodaje je :
1. Poslovni prostor za storitveno dejavnost v stavbi Kocenova 2, Celje, v skupni
izmeri 47,24 m2. Izklicna cena je
9,100.000 SIT.
2. Poslovni prostor za storitveno ali gostinsko dejavnost v stavbi Teharska 2/a,
Celje v izmeri 41,71 m2.
Izklicna cena je 5,180.700 SIT.
3. Poslovni prostor za storitveno dejavnost v stavbi Kocenova 2, Celje, v izmeri
68,25 m2.
Izklicna cena je 10,900.000 SIT.
4. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Ozka ulica 2, Celje, v izmeri 90,21 m2.
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Izklicna cena je 16,400.000 SIT.
5. Poslovni prostor za gostinsko dejavnost v stavbi Ul. V. prekomorske brigade 2,
Celje, v izmeri 125,88 m2.
Izklicna cena je 26,800.000 SIT.
Nepremičnine so obremenjene z najemnim razmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev dražbe predkupno pravico,
pri čemer se upoštevajo njihova vlaganja v
objekt, oziroma poslovne prostore.
II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma
originalni izpisek iz sodnega registra s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki
Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih. V primeru, ko
je ponudnik najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali stanovanja, last Mestne
občine Celje ali Stanovanjskega sklada občine Celje, mora ponudbi priložiti dokazilo o
plačanih obveznostih iz naslova najemnega
razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno, ali osebno vročiti na naslov : Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih knezov
8, Celje, v zapečateni kuverti z oznako: »Ponudba za nakup poslovnih prostorov na naslovu (naslov poslovnega prostora, za katerega se daje ponudba)«
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
23. 10. 2000. Vsak ponudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na žiro račun Stanovanjskega sklada občine Celje, št. 50700-652-25505 z navedbo
»varščina za javno dražbo«. Plačana varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v
ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 5
dneh po izbiri ponudnikov.
Odpiranje pisnih ponudb bo 24. 10.
2000 ob 11. uri v prostorih Stanovanjskega
sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki
ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve, sestave in overitve pogodb ter
druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/54-81-511, faks 03/54-81-512, kontaktna oseba Arnuš Janko. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Stanovanjski sklad občine Celje
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Ob-36548
Stečajni dolžnik Metalka Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, v stečaju, Dalmatinova 2,
Ljubljana, p.p. 1698, objavlja
pisno zbiranje ponudb
za odkup sredstev
Predmet zbiranja ponudb so:
– fotokopirni stroj Canon NP 6030 za
najnižjo vrednost 40.000 SIT,
– tiskalnik Canon BJC 4200 za najnižjo
ceno 15.000 SIT,
– faksimilna naprava Canon B 100 za
najnižjo ceno 15.000 SIT,
– faksimilna naprava Minolta 2300 za
najnižjo ceno 15.000 SIT,
oziroma skupaj 85.000 SIT, ki ne vključuje DDV.
Vse naprave so nabavljene v letu 1996.
Predmet ponudbe so sredstva v celoti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe. Ob sklenitvi
pogodbe bo ponudnik vplačal varščino v
znesku 10.000 SIT, ki se všteje v kupnino,
v primeru, da ponudnik odstopi od pogodbe pa zapade v korist prodajalca. Pogodba
se sklene v treh dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudbe se dostavijo na naslov prodajalca najpozneje v roku 10 dni po objavi
tega oglasa.
Pri izbiri najboljšega ponudnika bo odločala višina ponujene kupnine.
Ponudbe se bodo odpirale 27. 10. 2000
ob 9.30, Okrožno sodišče v Ljubljani, soba
311.
Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80, med 14. in 15. uro.
Metalka Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
v stečaju
stečajni upravitelj: Brane Gorše

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
MASTERLINE d.o.o., Vojkova 74, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: MASTERLINE d.o.o., Vojkova 74, 1000
Ljubljana, št. 1. gnm-37384
MASTERLINE d.o.o., Vojkova 74, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: MASTERLINE d.o.o., Vojkova 74, 1000
Ljubljana, št. 2. gnl-37385
MASTERLINE d.o.o., Vojkova 74, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: MASTERLINE d.o.o., Vojkova 74, 1000
Ljubljana, št. 3. gnk-37386
Šenk Boris s.p., Brodarjev trg 15, Ljubljana, štampiljko z napisom Montaža in popravilo lesenih izdelkov Boris Šenk s.p. Brodarjev
trg 15, 61110 Ljubljana Tel 061/445-727.
gnl-37114
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Priglasitveni list

Arsenović Marko, Prešernova 26, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-4948/97, izdan dne 6. 1. 1999.
gnw-37074
Debeljak Milan, Vrbnje 18/b, Radovljica,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 44-1665-95. gny-36747
Gostilna Anderlič Jože, Za Kalvarijo 10,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3331/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnw-37224
Iljaž Ljudmila s.p., Tražšaka cesta - del
61, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 030783/2171/00-3871995, izdana dne 6. 3. 1995. gnd-37343
Jerovšek Martin, Gubno 29, Lesično,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 43361/1018/00-64/1995. gnf-36841
Kenk Marija, Nahlikova 9, Ljubljana,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 042839/340/95. gnc-37169
Košenina Darja, Gomilsko 45, Gomilsko,
priglasitveni list, opravilna št. 62-0731/94.
gnx-37298
Kovač Ladislav, Dobrovnik 299/c, Dobrovnik - Dobronak, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 013867/0290/01-32/1995,
izdana dne 6. 8. 1997. gnz-36746
Mervar Alojz, Stopiče 68, Stopiče, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno dovolenje, št. 059420/2594/01-48/1997, izdana dne 17. 11. 1997 in 18. 12. 1997.
gnt-37227
Miklavčič Boštjan, Voljčeva cesta 24, Vrhnika,
obrtno
dovoljenje,
št. 064347/0876/01-70/1997, izdano
dne 10. 1. 1997. gns-37328
Novak Sonja, Gubčeva cesta, Mokronog,
priglasitveni list, opravilna št. 057-119/94,
izdan dne 6. 5. 1994. gny-37272
Osmanoski Isa s.p., Ob vratih 4, Izola Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016851/1037/00-27/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gng-37265
Prevolšek Olgica, Lerchingerjeva 7, Rogatec,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 54-783/95, izdan dne 16. 2. 1995.
gnm-37184
Rop Jana, Plac 12, Ljubno ob Savinji,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 19085/0089/00-45/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gns-36853
Salmič Alojz s.p., Koštialova 24, Novo
mesto,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 038/1524-95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnz-37296
Vidic Stanislav s.p., Črmošnjice 53/a,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1521-95. gnx-36748
Vodopivec Igor, Smolenja vas 72, Novo
mesto,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 038/0996-94, izdan dne 27. 7. 1994.
gnb-37295
Vušnjevec Tuljak Mariza, Dolina 1, Izola
Isola,
obrtno
dovoljenje,
št. 16159/0732/00-23/1995, izdano dne
6. 3. 1995, izdala OZS. gnh-37189
Žökš Marija, Radeče v Gaju 12, Radeče,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0122/94,
izdan dne 15. 5. 1994 pri DURS DU Celje,
izpostava Laško. gno-36961
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Potne listine
Alibegić Šefik, Celovška 62, Ljubljana,
potni list, št. AA 314049, izdala UE Ljubljana. gnr-37429
Alibegić Šemsudin, Celovška 62, Ljubljana, potni list, št. BA 555899, izdala UE
Ljubljana. gnp-37431
Alibegić Zlata, Celovška 62, Ljubljana,
potni list, št. AA 331689, izdala UE Ljubljana. gnq-37430
Altenbaher Sonja, Mariborska c. 35/b,
Dravograd, potni list, št. AA 610230, izdala
UE Dravograd. gni-37288
Babić Petar, Tbilisijska 1, Ljubljana, potni list, št. BA 853735, izdala UE Ljubljana.
gnj-37412
Bajt Branislav, Begunje na Gorenjskem
161, Begunje na Gorenjskem, potni list, št.
BA 236311, izdala UE Jesenice. gnn-36783
Bartelj Simonka, Polica 65, Grosuplje,
potni list, št. BA 871134, izdala UE Grosuplje. gnf-37241
Benkovič Igor, Kapelska c. 26, Radenci, potni list, št. AA 582969, izdala UE Gornja Radgona. gnd-37168
Blaznik Anita, Trg 1/a, Prevalje, potni
list, št. BA 881256, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnq-37380
Braz Matej, Vrsno 11, Kobarid, potni list,
št. BA 895655, izdala UE Tolmin. gnd-37268
Černigoj Roman, Brezje pri Dobrovi 84,
Dobrova, potni list, št. CA 031887, izdala
UE Ljubljana. gng-37415
Česnik Jereb Ljudmila, Pod vinogradi 1,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 110141, izdala UE Izola. gnq-36830
Čok Erik, Plavje 6, Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI 123209, izdala UE
Koper. gnm-36959
Čubrilo Maja, Stritarjeva ulica 11, Rogaška Slatina, potni list, št. BA 526487, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gng-37315
Dagri Patrizie, Kozlovičeva 7, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 84694, izdala UE Koper. gni-37163
Defar Branko, Beblerjev trg 12, Ljubljana, potni list, št. AA 465176, izdala UE
Ljubljana. gny-37097
Dmitrović Natalija, Ulica Bratov Učakar
42, Ljubljana, potni list, št. BA 679962,
izdala UE Ljubljana. gny-37322
Dobrodel Irena, Pod gonjami 80, Prevalje, potni list, št. BA 822686, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnb-37424
Domitrovič Ivan, Kosovelova 5, Celje,
potni list, št. AA 564898, izdala UE Celje.
gns-37178
Domitrovič Maja, Kosovelova 5, Celje,
potni list, št. BA 595911, izdala UE Celje.
gnv-37350
El Dalgamouni Samer Damir, Irbid, Jordanija, potni list, št. BA 752627, izdala UE
MNZ RS dne 23. 4. 1998. gng-36990
Erman Gregor, Cesta na Ježah 30, Ljubljana, potni list, št. BA 845379, izdala UE
Ljubljana. gnd-37243
Falatov Kristina, Cesta na Markovec 57,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
401442, izdala UE Koper. gnb-37420
Foršek Matej, Podgrad 48, Gornja Radgona, potni list, št. BA 581210, izdala UE
Gornja Radgona. gnl-36885

Frajzman Polonca, Trubarjeva 46, Celje,
potni list, št. BA 584163, izdala UE Celje.
gnq-37155
Fugina Vida, Srednje 17, Bresternica,
potni list, št. BA 849130, izdala UE Maribor. gnb-36995
Gavez Dušan, Korenjak 11, Zavrč, potni
list, št. BA 345787, izdala UE Ptuj.
gnr-37279
Gjerkeš Tomislav, Aškerčeva 1, Ljutomer, potni list, št. BA 981657, izdala UE
Ljutomer. m-1533
Godler Alojz, Gabrje 34, Ljubljana, potni
list, št. BA 523617, izdala UE Ljubljana.
gns-37203
Gojkovič Viktor, Sp. Hajdina 47/a, Ptuj,
potni list, št. AA 989899, izdala UE Ptuj.
gnf-37116
Gorenjc Marija, Veliki trn 4, Krško, potni
list, št. AA 153896, izdala UE Krško.
gni-37188
Gorenjc Slavko, Veliki trn 4, Krško, potni list, št. AA 46438, izdala UE Krško.
gnj-37187
Gorišek Mojca, Mali Videm 11, Velika
Loka, potni list, št. AA 441570, izdala UE
Trebnje. gnp-37156
Gorza Slavica, Kozjak pri Ceršaku 16,
Ceršak, potni list, št. BA 169986, izdala UE
Pesnica. m-1581
Gregorič Frančiška, Kal 10, Zagradec,
potni list, št. AA 943608, izdala UE Grosuplje. gnk-37036
Gril Matjaž, Vinska Gora 8/b, Velenje,
potni list, št. BA 916880, izdala UE Žalec.
gni-37013
Grmovšek Bogdan, Lesno Brdo 62, Vrhnika, potni list, št. AA 562486, izdala UE
Vrhnika. gny-37397
Gutman Anton, Ulica Janeza Rožiča 18,
Ljubljana, potni list, št. AA 305696, izdala
UE Ljubljana. gnv-37325
Hancman Aljoša, Trg 65, Prevalje, potni
list, št. BA 822685, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnx-37423
Hladnik Antonija, Jarška cesta 12, Ljubljana, potni list, št. BA 972964, izdala UE
Ljubljana. gnc-37294
Horvat Niko, Juša Kramarja 13, Murska
Sobota, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 84/2000. gnp-37131
Jamnik Boštjan, Ribnica na Pohorju 38/b,
Ribnica na Pohorju, potni list, št. BA 390658,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnw-37199
Jelen Alojz, Ljubečna, Murnova ul. 14,
Celje, potni list, št. BA 319512, izdala UE
Celje. gnl-37285
Jelovčan Igor, Cvetlična ulica 1, Naklo,
potni list, št. AA 406948, izdala UE Kranj.
gnt-37352
Jelovčan Karmen, Cvetlična ulica 1, Naklo, potni list, št. AA 708305, izdala UE
Kranj. gns-37353
Jukič Jure, Smrtnikova 4, Ljubljana, potni list, št. BA 681912, izdala UE Ljubljana.
gnm-36834
Jukić Igor, Brilejeva 7, Ljubljana, potni
list, št. BA 681913, izdala UE Ljubljana.
gnn-36833
Jurič Aleksander, Loka 52/a, Starše,
potni list, št. BA 603853, izdala UE Maribor. gnx-37398
Karner Janez, Jelša 9, Blagovica, potni
list, št. BA 931806, izdala UE Domžale.
gnz-37121
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Kastrat Mateja, Ulica Gorenjskega odreda 18, Kranj, potni list, št. BA 561785,
izdala UE Kranj. gnq-36880
Klemenčič Mojca, Rimska 16, Ljubljana, potni list, št. BA 658520, izdala UE
Ljubljana. gnx-37148
Kočar Anton, Laniše 7/a, Kamnik, potni
list, št. BA 426608, izdala UE Kamnik.
gne-37342
Koren Jožef, Magozd 18, Kobarid, maloobmejno prepustnico, št. AI 90068, izdala UE Tolmin. gnh-37264
Koren Ljudmila, Magozd 18, Kobarid,
maloobmejno prepustnico, št. AI 90067,
izdala UE Tolmin. gnt-37252
Košir Jelka, Maroltova ul. 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 681149, izdala UE Ljubljana. gnl-37110
Križaj Matic, Tugomerjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 773288, izdala UE Ljubljana. gnv-37375
Lah Drago, Pudob 15/a, Stari trg pri
Ložu, potni list, št. BA 751700, izdala UE
Cerknica. gni-37363
Lampret Lejla, Ivana Suliča 6/b, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 80948, izdala UE Nova Gorica.
gnm-37159
Leskovšek Tomaž, Mokrška ul. 62/e,
Ljubljana, potni list, št. BA 845776, izdala
UE Ljubljana. gnh-37414
Lorinić Žarko, Cankarjeva 56, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
140148, izdala UE Nova Gorica.
gnn-37158
Moškrič Marko, Cesta 13. julija 16, Ljubljana, potni list, št. BA 949581, izdala UE
Ljubljana. gnn-37383
Nonković Maša, Celovška 144, Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 73/2000. gne-36992
Pahor Vladimir, Dobovičnikova 78, Vrhnika, potni list, št. AA 324909, izdala UE
Vrhnika. gnx-37323
Paravan Edvard, Kidričeva ul. 26/b,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 69227, izdala UE Nova Gorica.
gne-37267
Pitako Andrej, Ilirska ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 524283, izdala UE Ljubljana. gnq-37180
Planinšek Marjan, Ljubečna, Novačanova ulica 4, Celje, potni list, št. BA 41331,
izdala UE Celje. gns-37428
Pogačar Samo, Spodnje Gameljne
25/b, Ljubljana Šmartno, potni list, št. AA
827260, izdala UE Ljubljana. gnj-37237
Popović Dušan, Hruševo 17, Dobrova,
potni list, št. AA 977875, izdala UE Ljubljana. gnp-37281
Popović Sonja, Hruševo 17, Dobrova,
potni list, št. BA 412636, izdala UE Ljubljana. gnq-37280
Potočnik Štruc Uršula, Trnovski pristan
6, Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 84/2000. gnd-36943
Ramić Azra, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 882849, izdala UE Ljubljana. gnd-36993
Samir El Shawish, Ponikve 10/a, Grosuplje, potni list, št. BA 655666, izdala UE
Grosuplje. gnn-37233
Sarhatlić Dejan, C. železarjev 7, Jesenice, potni list, št. BA 910731, izdala UE
Jesenice. gne-36817

Št.

Sarhatlić Jasna, C. železarjev 7, Jesenice, potni list, št. BA 910733, izdala UE
Jesenice. gnc-36819
Simčič Armando, Kozana 123, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
136137, izdala UE Nova Gorica.
gnk-36861
Simon Aleksander, Župančičeva ulica
23, Kranj, potni list, št. BA 960189, izdala
UE Kranj. gnw-37099
Skrt Nevenka, Na Pristavi 22, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. AA 638612, izdala
UE Nova Gorica. gnv-36825
Stanojević Ana, Pokopališka ulica 43,
Ljubljana, potni list, št. BA 898983, izdala
UE Ljubljana. gng-37390
Sušjan Ana, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 291745, izdala UE Ljubljana. gni-36988
Šoln Tomaž, Pohorska 4, Celje, potni
list, št. BA 962952, izdala UE Celje.
gnh-36989
Šrot Simon, Dravska ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 314780, izdala UE Ljubljana. gnz-37346
Štefanc Darinka, Clevelandska 47, Ljubljana, potni list, št. BA 560136, izdala UE
Ljubljana. gnq-36780
Štefanc Štefan, Clevelandska 47, Ljubljana, potni list, št. BA 447733, izdala UE
Ljubljana. gnr-36779
Šturm Igor, Cankarjeva ulica 11, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
85008, izdala UE Nova Gorica. gnt-36827
Tomić Zdenka, Kosovelova 25, Izola Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
99050, izdala UE Izola. gnb-36820
Udrih Beno, Savinjska ulica 38, Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št. BA
705827, izdala UE Žalec. gnh-36914
Uran Vesna, Nušičeva ulica 12, Celje,
potni list, št. BA 812588, izdala UE Celje.
gnr-37054
Ušaj Matej, Vitovlje 63/e, Šempas, potni list, št. AA 984565, izdala UE Nova Gorica. gnf-37266
Vasilić Duško, Triglavska 1, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 403679, izdala
UE Koper. gnw-36824
Veberič Barbara, Črešnjevci 122, Gornja Radgona, potni list, št. AA 369287, izdala UE Gornja Radgona. gnn-37283
Žerjav Franc, Rove 2, Frankolovo, potni
list, št. CA 024816, izdala UE Celje.
gny-36997
Živković Nebojša, Olge Mohorjeve 4,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 73/2000. gnf-36991

Osebne izkaznice
Adamlje Stane, Poklukarjeva 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 17506.
gns-37078
Alauf Rajko, Oražnova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 184460. gnt-37027
Babić Vinko, Kebetova ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 379649.
gno-37182
Blažić Irena, Novo Polje, Cesta XII/4b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 345568.
gni-37417
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Blokar Jaka, Privoz 6/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 163755. gnv-36775
Brodač Dušan, Na Straški vrh 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 315537.
gnz-36771
Buh Miha, Setnik 38, Polhov Gradec,
osebno izkaznico, št. 61036. gnc-37348
Ciglar Miro, Trg 65, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 320067. gny-36822
Cilenšek Venceslava, Prvomajska ulica
2, Litija, osebno izkaznico, št. 95368.
gnh-37239
Čubrilo Maja, Stritarjeva ulica 11, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 389947.
gnh-37314
Dmitrović Natalija, Ulica bratov Učakar
42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 5357.
gnl-37235
Dobaj Maksimiljan, Ulica Šercerjeve Brigade 24, Maribor, osebno izkaznico,
št. 391515. gno-36882
Dolžan Sabina, Tržaška 268, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 327341. gnr-37404
Dovjak Barbara, Gradnikove brigade 41,
Nova
Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 196136. gnk-37161
Erman Gregor, Cesta na Ježah 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 36988.
gnc-37244
Frlic Ogla, Cesta na Lipce 6, Lesce, osebno izkaznico, št. 92194. gnl-37360
Furlan Franc, Mihalovec 71/c, Dobova,
osebno izkaznico, št. 310233. gne-37367
Gantar Marjan, Groharjevo naselje 30,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 356902.
gnn-37358
Gerečnik Nina, Zg. Hajdina 132/b, Hajdina, osebno izkaznico, št. 223570.
gnu-37251
Gorza Slavica, Kozjak pri Ceršaku 16,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 86648.
m-1580
Grad Leopold, Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 172090.
gnh-37143
Grubar Blaž, Cesta na polju 1, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 335118. gnw-37024
Hren Anton, Smolenja vas 67, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 301571.
gnw-37149
Hysenaj Besim, Šorlijeva 20, Kranj, osebno izkaznico, št. AH 09181 - za tujce,
izdala UE Ljubljana. gnj-37312
Javornik Albert, Golava buka 24, Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico,
št. 247980. gni-37263
Jeglič Marjeta, Obala 134, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 233185.
gnk-37361
Jekovec Zdenka, Žiganja vas 26/b, Križe, osebno izkaznico, št. 336180.
gnl-37035
Jerše Darko, Levstikova 22, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 16232.
gnj-37162
Jesih Marija, Dolenjska cesta 156/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 350938.
gnj-37316
Jovanović Aleksandar, Tabor 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 200642.
gni-37063
Jurič Aleksander, Loka 52/a, Starše,
osebno izkaznico, št. 322537. gnk-37286
Jurjevčič Pavla, Jamnica 8, Logatec,
osebno izkaznico, št. 228322. gnp-36781
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Kamenšek Tomaž, Lipoglav 91, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 164829.
gne-37167
Kelc Jakob, Ljubljanska 18, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 269813.
gnz-37246
Kelenc Stanislav, Cesta revolucije 1/b,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 396348.
gnf-37166
Kelvišar Breda, Aškerševa 6, Dob, osebno izkaznico, št. 197684. gnh-37014
Kemperle Boris, Prušnikova 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 317676.
gnx-37098
Koder Erika, Potrčeva ulica 63, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 65054. gnr-37129
Konič Hermina, Kojsko 82, Kojsko, osebno izkaznico, št. 76790. gnr-36829
Križaj Matic, Tugomerjeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 89002. gnw-37374
Lah Sergej, Vine 2, Vojnik, osebno izkaznico, št. 59772. gne-36742
Leban Gabrijela, Pod Škabrijelom 40,
Kromberk, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 19059. gnj-37262
Malenšek Marija, Privoz 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 338318. gnm-36934
Medja Miloš, Gorazdova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 113875. gnh-37064
Meznarič Frančiška, Reboljeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 89459.
gnu-37226
Mikek Stanislav, Rodičeva 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 114803.
gns-37403
Močnik Jure, Jezerska 9/d, Kranj, osebno izkaznico, št. 243373. gnv-36875
Mohar Alenka, Cilenškova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 29632. gng-37165
Mohorič Igor, Rabeljčja vas 18/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 317143. gne-37017
Naglič Kocjančič Marija, Gortanova 8,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 399027.
gnl-37160
Olah Ruža, Dolga vas 125/e, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 115877.
gnj-36962
Pajič Valter, Satahovci 58/b, Murska Sobota, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.67/2000. gnx-37023
Peterlin Darja, Mestni log V/16, Kočevje, osebno izkaznico, št. 316656.
gnr-37329
Pfeifer Martin, NHM 9, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 160608. gnx-36873
Potokar Marija, Ob Potoku 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 338364.
gnr-37229
Prešeren Evgen, Streliška 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 114800. gnf-37141
Rakarić Mateja, Cesta Borisa Kraigherja
1, Velenje, osebno izkaznico, št. 222842.
gnv-37250
Rudolf Darja, Cesta na polju 2, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 286629. gnk-37136
Škrlec Roman, Banovci 27, Veržej, osebno izkaznico, št. 229785. gno-37157
Šobar Ludvik, Železničarska 19, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 185601.
gny-37197
Štukelj Jože, Ivana Krivca 12, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 230406. gnu-37176
Tominšek Tanja, Šmartno ob Dreti 51,
Šmartno ob Dreti, osebno izkaznico,
št. 258916. gnf-37366
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Toš Robert, Trnovski vrh 28, Trnovska
vas, osebno izkaznico, št. 192279.
gnj-36862
Uran Vesna, Nušičeva ulica 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 366128. gnq-37055
Urek Zdravko, Polje, Cesta XXII/2, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 172962.
gnc-36994
Vnuk Janja, Nova ulica 12, Orehova vas,
osebno izkaznico, št. 397852. gnz-37196
Wastian Dean, Tumova ulica 15, Škofja
vas,
osebno
izkaznico,
št. 60129.
gnq-37255
Žel Igor, Ruperče 54, Pernica, osebno
izkaznico, št. 60929. gnm-37284
Železnik Blatnik Marjeta, Fabianijeva 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 37416.
gnb-37245

Vozniška dovoljenja
Ambrož Klemen, Leskovec 9, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19598,
izdala UE Grosuplje. gnn-36983
Arbajter Jožef, Draža vas 22, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1759. gnv-37300
Arh Marko, Koroška 52, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1278016,
reg. št. 82085, izdala UE Maribor. m-1517
Arzenak Marko, Dolga gora 56, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 9622,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-36895
Babić Vinko, Kebetova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186188, reg. št. 118255, izdala UE Ljubljana. gnp-37181
Babošek Erika, Ul. Arnolda Tovornika
17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 716598, reg. št. 22609, izdala UE
Maribor. m-1586
Badovinac Zalka, Plešivica 20, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 844093, reg. št. 131968, izdala UE Ljubljana. gnj-36937
Bahat Violeta, Pot na Zajčjo goro 76,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1432371, reg. št. 12365. gnx-36973
Bartelj Simonka, Adamičeva cesta 37,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10913, izdala UE Grosuplje. gng-37240
Berčič Igor, Zaloška cesta 212, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217125, reg. št. 185538, izdala UE Ljubljana. gng-37190
Beriša Sinan, Dravska 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221350,
reg. št. 105845, izdala UE Maribor. m-1561
Bertoncelj Tinka, Smledniška 69, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934938, reg. št. 199233, izdala UE Ljubljana. gnn-36958
Bezjak Andrejka, Spuhlja 113, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25341,
izdala UE Ptuj. gnw-37299
Blažić Irena, Novo Polje, Cesta XII/4b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1420228, reg. št. 147844, izdala UE
Ljubljana. gnj-37416
Bračko Vida, Finžarjeva 2, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12711,
izdala UE Gornja Radgona. gnu-36951

Bratina Egon, Stomaž 25, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
123436, reg. št. 9398, izdala UE Ajdovščina. gnw-37249
Brumen Janja, Dobja vas 166, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15937, izdala UE Ravne na Koroškem. gnb-37095
Cajlinger Simon, Rošpoh 135/a, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
reg. št. 708, izdala UE Pesnica. m-1565
Canjuga Aleksander, Kardeljeva 80, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
115217, izdala UE Maribor. m-1536
Cilenšek Venceslava, Prvomajska ulica 2, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 403560, izdala UE Litija.
gni-37238
Cindrič Jože, Ulica 1. maja 2, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
172766, reg. št. 3420, izdala UE Metlika.
gnu-37301
Cokan Slavko, Sp. Roje 1, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 1081944, izdala UE Žalec.
gnz-36971
Čanžič Jasmina, Ulica I. celjske čete 21,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11492, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnk-37290
Čimžar Tina, Na griču 22, Čatež ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14742, izdala UE Brežice. gni-37138
Čuk Justina, Vrh 96, Črni vrh nad Idrijo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
158920, reg. št. 711, izdala UE Idrija.
gnd-37368
Ćetković Petar, Matjaževa ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
63094, reg. št. 164797, izdala UE Ljubljana. gnp-37081
Debeljak Marjan, Polonce Čude 1, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 73/2000.
gnw-36774
Defar Branko, Beblerjev trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847401, reg. št. 158746, izdala UE Ljubljana. gnz-37096
Derenčin Emil, Aljažev breg 8, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
10044, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnp-37056
Dmitrović Natalija, Ulica bratov Učakar
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 613114, reg. št. 194128, izdala UE Ljubljana. gnk-37236
Dobernik Marjan, Bratovševa ploščad
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 447453, reg. št. 139892, izdala UE Ljubljana. gnu-37351
Dobrina Anton, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 352560, reg. št. 7862, izdala UE Ljubljana. gng-37090
Dobrovnik Roman, Dobrovlje 31, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Žalec. gnr-37179
Dodič Ana Marija, Zatišje 6, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 945,
izdala UE Izola. gny-37247
Dragaš Ljubomir, Ul. bratov Učakar 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 729696, reg. št. 62813, izdala UE
Ljubljana. gnb-36745
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Dražić Vasa, Ob suhadolnici 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1527, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-37269
Fabjan Jože, Ledeča vas 13, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 14019, izdala UE Novo mesto.
gnn-37208
Fašnik Andrej, Vodovodna ulica 25, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 460435, izdala UE Ruše.
m-1557
Ferenc Milan, Celjska cesta 54, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2000.
gns-36953
Ferkolj Tanja, Dobravica 23, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34778,
izdala UE Novo mesto. gnw-36749
Fras Ivanka, Koroška c. 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 94524,
reg. št. 65841, izdala UE Maribor. m-1571
Frlic Olga, Cesta na Lipce 6, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 529402,
reg. št. 17988. gno-37307
Gantar Marjan, Groharjevo naselje 30,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 235, izdala UE Škofja Loka.
gnp-37356
Gorenag Irena, Kmečka pot 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052025, reg. št. 183777, izdala UE Ljubljana. gne-37092
Gorgiev Petra, Zg. Kungota 14/j, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7897, izdala UE Pesnica. m-1525
Gorza Slavica, Kozjak pri Ceršaku 16,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5906, izdala UE Pesnica. m-1582
Gošte Viljem, Vrholje 15, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1068898, reg. št. 31270, izdala UE Domžale. gnr-37004
Gračner Mitja, Oktoberska 20, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3770. gnc-37069
Grad Leopold, Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
229771, reg. št. 15947, izdala UE Ljubljana. gni-37142
Grilc Peter, Partizanska 11, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1448949,
reg. št. 27624. gnt-36952
Grkinić Milica, Ljubljanska 76, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353652, reg. št. 105109, izdala UE Ljubljana. gnq-37405
Grmovšek Bogdan, Lesno Brdo 62, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9442, izdala UE Vrhnika. gnz-37396
Gutić Anes, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGHS 809819,
št. S 809819, reg. št. 44753, izdala UE
Kranj. gni-36913
Habič Borut, Cesta 27. aprila 65, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645334, reg. št. 47740, izdala UE Ljubljana. gnm-36984
Hajredini Rezak, Tržaška cesta 61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001380, reg. št. 178097, izdala UE Ljubljana. gno-37382
Horvat Terezija, Žižki 71, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 993, izdala
UE Lendava. gnd-36743

Št.

Jamnik Boštjan, Ribnica na Pohorju
38/b, Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9540, izdala UE Radlje ob Dravi. gnv-37200
Javornik Albert, Golava Buka 24, Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 7538, izdala UE Slovenj Gradec. gnd-37218
Jenko Marija, Jakčeva ulica 6, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8788, izdala UE Novo mesto.
gne-37067
Jeraj Franc, Rovte 18, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 192, izdala UE Logatec. gnb-37020
Jerkić Juro, Zg. Kungota 14, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6356, izdala UE Pesnica. m-1572
Jevšnik Jožica, Pavšičeva 20, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3434, izdala UE Logatec. gnc-37394
Jezovšek Andrej, Prijateljeva 16, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 7825, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnh-36964
Jovanović Marija, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213975, reg. št. 104827, izdala UE
Ljubljana. gnz-37021
Jurjevčič Primož, Bistrica 45, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9193, izdala UE Tržič. gnz-36996
Juvan Anica, Splitska 35, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 946375,
reg. št. 14408, izdala UE Velenje.
gng-36965
Kastelic Erich, Bogneča vas 7, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244281, reg. št. 47176, izdala UE Ljubljana. gno-37407
Katanović Davor, Seidlova cesta 22, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 34118, izdala UE Novo mesto.
gnz-37221
Kikl Primož, Šalovci 3, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10369,
izdala UE Ormož. gnu-36751
Kitek Štefan, Zg. Brežnica 13, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5016, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-37401
Kocbek Robert, Trčova 264, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239753, reg. št. 95145, izdala UE Maribor. m-1569
Kočiš Brigita, Gornji Petrovci 33, Petrovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 22027.
gnq-36955
Kodrič Rok, Jakopičeva 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1331742,
reg. št. 117261, izdala UE Maribor.
m-1535
Kokelj Boštjan, Trbeze 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1373628,
reg. št. 235489, izdala UE Ljubljana.
gng-37115
Kostadinović Marko, Belska cesta 46,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 602125, reg. št. 43060, izdala UE Kranj.
gnk-37086
Kovačec Greta, Dobrava 11/a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8890, izdala UE Ormož. gnr-36954
Kreus Peter, Češence 32/a, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
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št. 59415, izdala UE Novo mesto.
gny-37222
Kustec Boštjan, Dolnja Bistrica 149,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10811, izdala UE Lendava. gne-36967
Kušar Primož, Ul. Lackove čete 45, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 32628, izdala UE Ptuj. gny-37072
Kuzma Mitja, Žapuže 92, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
705192, reg. št. 12875, izdala UE Ajdovščina. gnr-37154
Kuželj Matija, Pot za krajem 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639460, reg. št. 39010, izdala UE Kranj.
gnk-37111
Langus Mateja, Tržaška cesta 67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
89767, reg. št. 142304, izdala UE Ljubljana. gnk-37061
Lavrih Nikolaj, Rodine 14, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
284216, reg. št. 6130, izdala UE Trebnje.
gnr-37079
Lepej Nataša, Varoš 22, Makole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18274.
gnk-37211
Lević Tatjana, Smoletova ulica 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766340, reg. št. 192591, izdala UE
Ljubljana. gnk-36986
Lobe Tomaž, Postojnska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970287, reg. št. 82098, izdala UE Ljubljana. gnn-37433
Lorenci Andrej, Na produ 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20181, izdala UE Kamnik. gnd-36818
Lučić Milenko, Na jami 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
246459, reg. št. 120079, izdala UE Ljubljana. gnd-37043
Maričič Ratimir, Greenwiška 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092597, reg. št. 64624, izdala UE Maribor. m-1542
Meglič Milena, Bartlova 5, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
542724, izdala UE Litija. gnp-36956
Milanović Nedeljko, Vrbišče 11, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 21785. gnx-37248
Mišič Novica, Cankarjeva ulica 44, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gns-37303
Mlakar Marko, Studenec 42, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1337662, reg. št. 8712, izdala UE Sevnica. gnx-37198
Mlakar Miroslav, Gorica pri Slivnici 17,
Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
AFGH, št. 292, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-36969
Murko Aleš, Zoisova 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 43906. gnk-36836
Nikolič Aljoša, Liminjanska 4, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10342, izdala UE Piran. gnp-37206
Oblak Dragica, Sv. Duh 14, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27860, izdala UE Škofja Loka.
gnf-37341
Oblak Miran, Zg. Selnica 74, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1399191, reg. št. 9300, izdala UE Ruše.
m-1583

Stran

8432 / Št. 91 / 6. 10. 2000

Ogrinc Damjan, Turjak 36, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 391845,
reg. št. 187743, izdala UE Ljubljana.
gnd-37418
Panjtar Jure, Podbrdo 22/A, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001319033. gnx-37273
Pašič Albina, Oskoršnica 1, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2511, izdala UE Črnomelj. gnh-36739
Pavlin Boštjan, Zaloka 7, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
564525, reg. št. 9368, izdala UE Trebnje.
gnw-37324
Perčič Ljubica, Vrtna 34, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 270281,
reg. št. 37030, izdala UE Celje. gns-37053
Perko Bogdan, Kriška vas 127, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19259, izdala UE Grosuplje. gnq-36980
Peršak Danijela, Stavešinski vrh 47,
Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 13615, izdala UE Gornja
Radgona. gng-37065
Pihler Bruno, Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892536, reg. št. 91958, izdala UE Ljubljana. gnx-36848
Podrzavnik Damjan, Mariborska cesta
48, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. 6989, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnk-36886
Podveržen Vilko, Migojnice 89, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
675399, izdala UE Žalec. gnp-37256
Pogačar Samo, Spodnje Gameljne
25/b, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 295497, reg.
št. 107785,
izdala
UE
Ljubljana.
gnm-37234
Pogačnik Eva, Ulica Bratov Učakar 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011778, reg. št. 177993, izdala UE
Ljubljana. gnq-36855
Popović Sonja, Hruševo 17, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328754, reg. št. 177342, izdala UE Ljubljana. gns-37278
Potočnik Miran, Gasilska 2, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
374842, reg. št. 15216, izdala UE Celje.
gnl-37185
Potočnik Štruc Uršula, Trnovski pristan
6, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/2000.
gnc-36944
Potokar Marija, Ob Potoku 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543435, reg. št. 56403, izdala UE Ljubljana. gns-37228
Požek Rudolf, Stična 75, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9211, izdala UE Grosuplje. gnt-37277
Prah Gorazd, Kidričeva ulica 65, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 17580, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-37201
Radolić Mihael, Brunšvik 26, Rače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1127171,
izdala UE Maribor. m-1578
Radujko Dragan, Šalara 32, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28323. gnr-36754
Raspor Nadia, Na jami 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 240217,
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reg. št. 52894, izdala UE Ljubljana.
gnv-37275
Rautner Boštjan, Zagaj 53, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1116589, izdala UE Šmarje. gnn-37258
Recko Marina, Vrenska Gorca 24, Buče,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 8977,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnm-37059
Resnik Tomaž, Betonova 7/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1194851.
gnv-36750
Retko Janez, Planina 1, Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5727,
izdala UE Mozirje. gny-36972
Rihtarec Josip, Krpanova 11/a, Koper Capodistria,
vozniško
dovoljenje,
št. 15918. gnr-37304
Romšak Anton, Groharjeva ulica 20,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 9054, izdala UE Kamnik.
gnl-36785
Romšak Dragica, Groharjeva ulica 20,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14514, izdala UE Kamnik. gnm-36784
Rutar Janez, Mavčiče 92, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 806619,
reg. št. 33418, izdala UE Kranj. gnv-37075
Saje Miro, Smrečnikova 32, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19041, izdala UE Novo mesto.
gnx-37223
Schuster Edmund, Župančičeva 23,
Kranj, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1354569, reg.
št. 46724, izdala UE Kranj. gnv-37100
Simčić Miloš, Veliko Brdo 61, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1269770, izdala UE Ilirska Bistrica.
gng-37340
Smolnikar Miha, Rožna ulica 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250940, reg. št. 205002, izdala UE Ljubljana. gnm-37009
Sokolović Đorde, Cesta na Roglo 19/a,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11209. gny-37172
Stević Katarina, Postojnska 14, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13139, izdala UE Postojna. gnb-37070
Strbad Rolando, Pucova 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41300,
izdala UE Celje. gnq-37030
Sviben Marijan, Agrokombinatska cesta
64, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 80/2000.
gny-37022
Šadl Vlado, Slovenska 29, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 20046.
gns-36753
Šalej Edvard, Migojnice 20, Griže, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 903429,
izdala UE Žalec. gnd-37193
Šega Stanislava, Malo Tinje 4/a, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13257. gnp-36756
Šegan Vanja, Hladilniška pot 26/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848659, reg. št. 170377, izdala UE Ljubljana. gni-36863
Šergon Samo, Prade, Cesta 14/17, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 39931. gnj-37066
Šimenko Gregor, Tržec 24/b, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 41412, izdala UE Ptuj. gnl-37210

Šišernik Harošek Irena, Glavni trg 36,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 4585, izdala UE Slovenj Gradec. gnf-37216
Šorc Rudi, Petelinje 21, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 3731, izdala UE Postojna. gnb-37220
Šrot Simon, Dravska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003317, reg. št. 199973, izdala UE Ljubljana. gnb-37345
Štancar Mitja, Predoslje 37, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1188133,
reg. št. 40088, izdala UE Kranj. gnk-37261
Štancer Zoran, Grčna 51, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnl-37260
Štefe Drago, Cesta na Klancu 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
600907, reg. št. 7681, izdala UE Kranj.
gnr-37204
Štopfer Stanko, Vrbje 74/b, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18523, izdala UE Žalec. gng-36740
Štraus Iztok, Cesta ob gramoznici 30,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 610901, reg.
št. 63651, izdala UE Maribor. m-1534
Tancek Jože, Iška Loka 12, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1353263, reg.
št. 206408, izdala UE Ljubljana. gnv-37050
Tilen Božič, Vanganelska 11, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 42735. gno-36957
Tomc Rudolf, Hudovernikova 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567875, reg. št. 63889, izdala UE Ljubljana. gnq-36805
Tomić Zdenka, Kosovelova ulica 25, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9984, izdala UE Izola. gnq-36755
Tory Nevenka, Privoz 6/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 322746,
reg. št. 103081, izdala UE Ljubljana.
gnj-36912
Ujlaki Robert, Vrečarjeva ulica 5, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1297939, reg. št. 156819, izdala UE
Ljubljana. gng-36890
Ules Tomaž, Vrazova 39/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1091825, reg. št. 109722, izdala UE Maribor. m-1541
Uršič Marjan, Prijateljeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
592569, reg. št. 11111, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnk-37336
Uršič Petkovšek Eva, Pribinova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842693, reg. št. 145826, izdala UE
Ljubljana. gnz-37071
Van Janez, Bratovševa ploščad 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
321995, reg. št. 126710, izdala UE Ljubljana. gnl-37410
Vrhovec Slavko, Na tezi 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 767174,
reg. št. 70380, izdala UE Ljubljana.
gnw-36999
Vučko Martin, Ivana Regenta 21, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 9762. gnx-37073
Vuherer Janko, Rudniška c. 6/a, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6209. gno-37282
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Weiss Avguštin, Celovška cesta 85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
322145, reg. št. 40274, izdala UE Ljubljana. gnt-37152
Zagoranski Sabina, Celjska ul. 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 68906, izdala UE Maribor. m-1539
Zanjkovič Simon, Razdrižje 20/c, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9942, izdala UE Ljutomer. gnt-36752
Zorko Vincenc, Kalce 15, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1219.
gnp-37381
Žalik Jože, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013708, reg. št. 201647, izdala UE Ljubljana. gns-37378
Žerjav Franc, Rove 2, Frankolovo, vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCDEGF,
št. 26031. gnx-36998
Žunko Sergej, Mariborska cesta 51, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1357178, reg. št. 7598, izdala UE Ruše. m-1519

Zavarovalne police
Acman Jože, Loke 53, Mozirje, zavarovalno polico, št. 275729, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-37355
Adriatic, zavarovalna družba, d.d., PE
Ljubljana, Dunajska 63, preklicuje zavarovalni dokument Obr. SE-Ži-95 št.
12951.Ob-36360
Bernard Darko, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, zavarovalno polico, št. 0695678,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-36942
CARGO PLUS, Petričeva 11, Ljubljana-Črnuče, zavarovalno polico, št. 708056,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-37425
Drevenšek Boštjan, Pleterje 44, Cirkovce, zavarovalno polico, št. 278757, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnt-36977
Hudin Štefan, Rozmanova 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. 181727, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnb-37320
Lampret Darko, Gatina 23, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 671009 in kupone, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnc-37019
Mohorič Anica, Ločič 4, Trnovska vas,
zavarovalno polico, št. AO 730524, izdala
zavarovalnica Adriatic. gny-36947
Perko Mojca, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 355685, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-37119
Repas Ervin, Gmajna 22/c, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 175321, izdala
zavarovalnica Slovenica. gno-37357
Rihtaršič Marija, Korova 29, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 750600, izdala zavarovalnica Adriatic. gnz-36946
Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d., Filiala Nova Gorica, Gregorčičeva 11, Nova
Gorica, preklicuje naslednje police:
– zeleno karto št. 216087 in zeleno karto št. 237599,
– stanovanjsko polico (ZAC 5/95) št.
28567,
– polica odpoved potovanja (ZAT 18-99)
št. 827. Ob-36289

Št.

Šinkovec Tatjana, Reteče 118, Škofja
Loka,
zavarovalno
polico,
št. 40301001239. gno-36757
Temniker Jože, Selovec 80, Šentjanž pri
Dravogradu,
zavarovalno
polico,
št. 312197, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnm-37359
Vrtnik Jože, Lahovče 75/a, Cerklje na
Gorenjskem,
zavarovalno
polico,
št. 638284, izdala zavarovalnica Tilia.
gnv-36950
Zabovnik Helena, Skale 144, Velenje,
zavarovalno polico, št. 40301000485, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-37287
Žepič Bojan, Retnje 45, Križe, zavarovalno polico, št. 746811, izdala zavarovalnica Tilia10. gnc-36948

Spričevala
Ambrožič Barbka, Špicarjeva 3, Radovljica, letno spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kranj, št. matičnega lista I-816, izdano leta
1977/78, izdano na ime Teran Barbka.
gnq-37205
Andrejašič Primož, Črnokovih 1, Ruše,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1998. m-1567
Anželj Iztok, Slavšina 32, Vitomarci, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1992. m-1566
Arh Marko, Koroška cesta 52, Maribor, spričevalo 3. 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje policijske šole Tacen, izdano leta 1993 in 1994.
gni-36763
Bajec Tina, Jurčičeva ulica 2, Novo mesto, obvestilo o uspehu na maturi Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2000.
gne-37317
Bartolac Mojca, Ročevnica 28, Tržič, diplomo Srednje frizerske šole, izdana leta
1986. gnr-37183
Begič Suzana, Dol 6, Medvode, spričevalo 3. letnika SEUAŠ Kranj. gnd-37318
Boc Hajdeja, Borca Petra 32, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
gno-37107
Bogataj Aleš, Srednja vas 169, Šenčur,
zaključno spričevalo Gimnazije Kranj, šolsko leto 1990/91. gnl-36760
Bokal Boštjan, Vinje 82, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1992 do
1995. gnt-37127
Božič Marko, Beblerjev trg 10, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske
šole in gimnazija v Ljubljani, izdano leta
1997. gnt-36877
Bračko Marija, Vinička vas 13, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje gostinske šole Maribor, izdano leta
1980 do 1982. m-1600
Bračko Marija, Vinička vas 13, Lenart v
Slov.goricah, maturitetno spričevalo Srednje gostinske šole v Mariboru, izdano leta
1980. m-1553
Bradašević Mirijana, Beblerjeva ulica 10,
Koper - Capodistria, zaključno spričevalo
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1978. gnl-37335
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Bratušek Denis, Gajštova ulica 6, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1997. m-1577
Bregant Mateja, Polanska c. 76, Orehova vas, spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 1999. m-1573
Brezovšek Uroš, Titova 14, Senovo, indeks, št. 71112137. m-1594
Bulc Marko, Pionirska 4, Vrhnika, indeks, št. 21010650, izdala FDV v Ljubljani.
gnf-37391
Bulič Lidija, Srednja vas 10, Semič, letno spričevalo 2. letnika Srednje in poklicne
šole Črnomelj, izdano leta 1998/99.
gne-37217
Cahunek Toni, Cesta Jaka Platiše 7,
Kranj, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2000. gnh-37339
Capuder Danijela, Prušnikova 26, Maribor, spričevalo 3. letnika Trgovske šole Maribor, izdano leta 1999. m-1560
Cigoj Jordan, Črniče 91, Črniče, indeks,
št. 2. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole. gnd-36893
Colnarić Darinka, Kozjak nad Pesnico
63, Zgornja Kungota, spričevalo o končani
OŠ na Delavski univerzi v Mariboru, izdano
leta 1989. m-1540
Cvetek Slavica, Groharjeva ulica 20,
Kamnik, spričevalo 1. letnika VII. gimnazije
Vič, izdano leta 1970. gnp-37331
Cvetek Slavica, Groharjeva ulica 20,
Kamnik, spričevalo 3. letnika II. gimnazije
Ivan Cankar, izdano leta 1976. gno-37332
Cvetko Marija, Kamna gorica 7, Podplat, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole. gne-37321
Čančar Anita, Finžarjeva 1, Maribor, diplomo Srednje kovinarske šole TAM Maribor, šolsko leto 1992/93. m-1545
Čebular Klemen, Frankovo naselje 95,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste, izdano leta 1993.
gnj-36737
Derevec Elizabeta, Selšček 20, Begunje
pri Cerknici, spričevalo 2. letnika Zdravstvene šole Jesenice, izdano leta 1982, izdano
na ime Bertoncelj Elizabeta. gnk-37311
Devetak Darja, Ponova vas 48, Grosuplje, indeks, izdala Srednja trgovska šola,
na ime Virant Darja. gng-36790
Dijak Jožef, Rožna dolina 40, Lesce, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, izdala GZS, leta 1999.
gnb-37270
Duh Branko, Posavskega ulica 26, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1979.
gny-37147
Erhatič Peter, Ig 193/e, Ljubljana, indeks, izdala Srednja elektro računalniška
šola v Mariboru leto izdaje 1988.
gnu-37276
Ferek Milan, Podgora 26, Dol pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani. gnc-36744
Ferjan Sabina, Partizanska ulica 16,
Bled, indeks, izdala Srednja zdravstvena šola Jesenice. gnh-37214
Ferjančič Janez, Budanje 24/a, Vipava,
zaključno spričevalo Gradbene šole Veno
Pilon Ajdovščina, šolsko leto 1983/84.
gnl-37085
Ferk Matjaž, Mariborska 27, Dravograd,
zaključno spričevalo. gnt-37177
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Filip Janja, Trg 8/a, Prevalje, spričevalo
4. letnika SŠ Slovenj Gradec, ekonomsko
komercialne šole, izdano leta 1998/99.
gng-37215
Fister Alenka, Podbrezje 183, Naklo, indeks, št. 26103413, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Ljubljani. gnl-36935
Ganc Ivan, Leskovška 14, Krško, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Šolskega centra Krško, izdano leta 1975.
gno-37132
Gobec Radovan, Dalmatinska 15, Maribor, spričevalo 2., 3. in 4. letnika Gimnazije
Miloša Zidanška Maribor, izdano leta 1972,
1973 in 1974. m-1556
Gorišek Janko, Cesta 4. julija 50, Krško, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo Poklicne papirniške šole v Ljubljani,
izdano leta 1982. gnx-37123
Gornjak Jernej, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1605
Gregorc Marjetka, Bevkova 3, Ajdovščina, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Ekonomske srednje šole v Novi Gorici, izdano leta 1978. gnx-37077
Gričar Jože, Ul. Sallaumines 4/a, Trbovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1976 in
1977. gnb-37124
Habjanič Gregor, Neubergerjeva ulica
22, Ljubljana, spričevalo Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnw-36874
Hadžić Mahmut, Panonska 2, Maribor,
spričevalo , št. 576 Poklicne strojne kmetijske šole Maribor. m-1548
Hadžić Mahmut, Smetanova 61, Maribor, zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1976. m-1564
Hosta Matejka, Celovška cesta 287,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1987, izdano na ime Oražem Matejka.
gnp-36981
Hrovat Senka, Dolge njive 9, Voličina,
spričevalo 4. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1998. m-1595
Iljaš Matjaž, Puciharjeva ulica 6, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za trgovsko dejavnost, izdano leta
1991. gni-37388
Ivić Stojanka, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
1996. gnj-37112
Jakša Uroš, Pavšičeva ulica 34, Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Moste. gnb-36970
Jakupović Amina, Ljubljanska 80, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1999 in 2000.
gny-36847
Jančar Martin, Ratež 37, Brusnice, maturitetno spričevalo Tehniške elektro šole
Krško, št. 1249/77, izdano leta 1977.
gnd-37068
Jančar Matjaž, Jakčeva 34, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1996. gni-37338
Jaušovec Zvonko, Lihterovci 1, Radenci, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole Ruše. m-1584
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Jekovec Rok, Zg. Bela 51, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 1996.
gne-36767
Jemc Božena, Alpska cesta 7, Bled, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1978 do 1982.
gnm-37409
Jenko Ana Lucija, Virmaše 195, Škofja
Loka, indeks, št. 13547, izdala FDV v Ljubljani. gnj-37337
Jesenko Avguštin, Drenov grič 48, Vrhnika, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1993,
1994 in 1995. gnn-36808
Jovan Anja, Potočnikova ulica 4, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnx-37048
Jurca Andrej, Parmova 10, Maribor, diplomo Gradbenega šolskega centra Maribor. m-1528
Kajin Barbara, Podklanec 15, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
v Novem mestu, izdano leta 1998.
gng-36940
Kaker Petra, Primož 26, Ljubno ob Savinji, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1999. m-1543
Kanić Manja, Češka ulica 16, Maribor,
spričevalo 3. letnika I gimnazije Maribor,
izdano leta 1999. m-1591
Kapetanovič Vlasta, Šobčeva 23/a, Lesce, diplomo Agroživilske šole Maribor, izdana
leta 1984 na ime Horvat Vlasta. gne-37292
Kastelic Aleksandra, Trilerjeva ulica 13,
Medvode, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2000. gnu-37376
Kastelic Mojca, Lukovica 9, Lukovica,
spričevalo o končani OŠ Josip Broz Tito
Rodica. gnq-37305
Kastelic Samanta, C. na Markovec 3,
Koper - Capodistria, diplomo št. I-K/537 o
uspešno končanem izobraževanju Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano
26. 6. 1986. gnl-36985
Kašnar Damjan, Ravbarjeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1996.
gnw-36899
Kavčič Milan, Kapelska cesta 62, Radenci, spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano
leta 1960. gnj-36987
Kelih Miloš, Dacarjeva ulica 22, Lesce,
spričevalo 1. letnika Gozdarskega šolskega
centra Postojna, izdano leta 1990.
gnk-36936
Klajderić Valentina, Ul. Trškovih 28, Miklavž na Dravskem polju, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole , izdano leta
1995. m-1554
Klemen Davor, Ul. Sallaumines 5/a, Trbovlje, indeks, št. 26102853, izdala Fakulkteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gnu-37101
Kmetec Zvonko, Stantetova ul. 4, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Elektro tehnične šole v Mariboru. m-1590
Kocjan Vida, Gabrije 3, Ilirska Bistrica,
diplomo Srednje kmetijsko živilske šole v
Celju, št. 7 z dne 27. 1. 1983. gnh-37289
Kočnik Zoran, Ul. 3. julija 3/a, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1997. m-1599

Kohne Janko, Erne Starovasnik 15, Poljčane, spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ
Maribor, izdano leta 1991. m-1518
Kolenc Suzana, Kešetovo 10, Trbovlje,
indeks, izdala Srednja rudarska šola Zagorje, izdano na ime Čučnik Suzana.
gnv-37125
Kolenda Božidar, Nikova 14, Lenart v
Slov.goricah, zaključno spričevalo Gradbene tehnične šole v Mariboru, izdano leta
1982. m-1530
Koman Matej, Ivanje selo 26/a, Rakek,
indeks in diplomo Srednje šole za elektoniko. gnj-37062
Konjar Jure, Smlednik 82, Smlednik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2000. gnh-37364
Korez Katja, Cesta zmage 92, Maribor,
indeks, št. 29009808, izdala fakulteta za
gradbeništvo. m-1568
Korošec Antonija, Šaleška 20, Velenje, spričevalo 1. razreda Poklicne gostinske šole Radenci, izdano leta 1976.
gnj-37362
Krajnc Matjaž, Jaževa gora 10, Selnica
ob Dravi, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1985.
gnc-37344
Kranjc Aleš, Poljubinj 5/d, Tolmin, spričevalo 1. in 2. letnika Tehniškega srednješolskega centra v Novi Gorici, izdano leta
1991 in 1992. gnw-37153
Kranjc Željka, Kvedrova 1, Ptuj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano
leta 2000. gnj-36762
Kraševec Jasna, Tugomerjeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnp-36881
Krček Nadja, Šentiljska cesta 118, Maribor, spričevalo o končani OŠ Spodnja Polskava, izdano leta 1984. m-1521
Krebelj Mitja, Tomažiči 11, Sv Anton,
Pobegi, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kovinarske in prometne šole v Kopru, izdano leta 1992/93.
gns-37253
Krkoč Boris, Cesta na Brdo 8, Tržič,
diplomo šole za prodajalce v Kranju, izdana
leta 1974. gnl-37310
Krnc Fanika, Praprotnikova ulica 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1978. gni-36738
Kržišnik Klara, Ribče 49/a, Kresnice,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1995.
gnu-37005
Kumer Jože, Brestova ulica 27, Cerknica, spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne
kovinarske šole Branko Brelih Nova Gorica,
izdano leta 1987, 1988 in 1989.
gnn-37058
Kump Pezdirc Lidija, Dolenja vas 1, Črnomelj, spričevalo od 1 do 3. letnika SKŠ
Ljubljana. gnu-36976
Kurade Klavdija, Ul. Štrauhovih 31, Maribor, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu I gimnazije Maribor.
m-1575
Lajtman Petković Zoran, Tomšičeva 51,
Slovenj Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje tehnične šole v Trbovljah. gnh-36768
Lapi Alenka, Ob plantaži 20, Limbuš,
spričevalo 1., 3. in 4. letnika Živilske šole v
Mariboru. m-1532
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Latinović Urban, Prerad 36/a, Polenšak,
spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor. m-1546
Latinović Urban, Prerad 36/a, Polenšak,
obvestilo o uspehu pri maturi I gimanzije
Maribor, izdano leta 1998. m-1589
Lekše Igor, Ul. Lovre Klemenčiča 1,
Ljubljana, diplomo Srednje elektrotehniške
šole v Ljubljani. gni-36963
Lončar Lucija, Zg. Hudinja 33/a, Celje,
spričevalo od 1 do 2. razreda OŠ Fran Roš.
gnw-37274
Lorenci Urška, Gradiška 354, Pesnica
pri Mariboru, maturitetno spričevalo II Gimnazije Maribor, izdano leta 1999. m-1601
Lozar Gregor, Prušnikova 20, Maribor,
indeks, št. 18991403, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gny-37122
Majarič Monika, Rutarjeva 10, Nova Gorica, spričevalo za šolsko leto 1994/95,
1995/96 in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica. gni-37313
Majerle Mitja, Savinjska cesta 63, Žalec, maturitetno spričevalo Šolskega centra
v Celju - Gimnazija Lava, izdano leta 1997.
gnn-37333
Majkić Stanislac, Kruhari, Sanski most,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole PTT
v Ljubljani, izdano leta 1991 in 1992.
gnq-37330
Markl Ines, Meljska cesta 5, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankar v
Mariboru, izdano leta 1997. m-1593
Medved Branko, Čanžekova 7, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, leta 1982. m-1579
Meh Martina, Črneška gora 5, Dravograd, spričevalo 3. letnika št. 2612, izdano
leta 1993. gni-36838
Meh Martina, Črneška gora 5, Dravograd, spričevalo 4. letnika št. 2612, izdano
3. 6. 1994. gnl-36839
Meh Martina, Črneška gora 5, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu št. 352,
izdano 24. 6. 1994. gnj-36837
Mervar Alojz, Stopiče 68, Stopiče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovskle šole in Poslovodske šole, izdano leta
1973 in 1981. gno-37232
Mirt Nataša, Pod Pogovco 3, Križe, spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce, izdal
Šolski center za blagovni promet v Ljubljani,
izdano leta 1981/82, izdano na ime Golmajer Nataša. gnj-37212
Mravlak Marjan, Šentjanž nad Štorami 5,
Štore, spričevalo 1. letnika SKSMŠ Štore.
gnf-36966
Nanut Primož, Ribniška ulica 23, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1992,
1993 in 1994. gno-36786
Nemec Karmen, Ledine 6, Nova Gorica,
spričevalo 3. in 4. letnika gimnazije, izdano
na ime Drekonja Karmen. gnc-37194
Nežmah Nataša, Zg. Pristva a3/a, Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor,
izdano leta 1999. m-1585
Ninarić Vlado, Hemuševec, Čakovec, diplomo Šole za voznike motornih vozil na
Ježici, izdana leta 1975. gnh-37139
Obid Goran, Sedejev trg 3, Cerkno, spričevalo 1. letnika Gimnazije Tolmin, izdano
leta 1992. gnq-37080

Št.

Oblak Danjela, Zaloška cesta 92, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
1998. gnm-37334
Onič Marjana, Rožnodolska 19, Maribor, spričevalo 3. letnika I gimnazije Maribor, izdano leta 1998. m-1598
Osvald Tadej, Opekarska 54, Ribnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Glasbene pole
Ribnica, izdano leta 1988 in 1989.
gnw-36978
Osvald Tadej, Opekarska 54, Ribnica,
spričevalo 1.,2. in 3. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 1995, 1996 in
1997. gnr-36979
Pal Jernej, Draženci 9/b, Ptuj, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Maribor, izdano leta
1997 in 1998. m-1526
Paler Denis, Černelavci, Slovenska
ul. 37, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ Murska Sobota, izdano leta 1999.
gnf-36766
Pandol Aleš, Zapoge 3/b, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šole za strojništvo v
Škofji Loki, izdano leta 1998 in 1999.
gnh-37089
Pavičić Iris, Cankarjeva 4, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Gimnazije Črnomelj, izdano leta 1997. gnd-37393
Pavšek Monika, Gradišče pri Lukovici
37, Lukovica, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gno-37432
Pečnik Tadej, Goličnikova 1, Mozirje,
spričevalo 4. letnika Trgovske šole.
gnx-36773
Pejić Slaviša, Kajuhova ulica 32, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1997, 1998 in 1999. gnm-37034
Peklar Borut, Cesta XIV divizije 3, Maribor, zaključno spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta 1997. m-1558
Perunovič Saša, Norberta Vebra 14, Ruše, spričevalo 4. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 2000.
m-1596
Pešić Zoran, Frankovo naselje 43, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za specializirane delavce v lesarstvu pri PLŠ
Škofja Loka. gng-36840
Pešić Zoran, Frankovo naselje 43, Škofja Loka, zaključno spričevalo za voznike motornih vozil v Škofji Loki, izdano leta 1979.
gne-36842
Peterka Nataša, Brezje 4/a, Dob, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1998 in 1999. gnc-37369
Pibernik Miran, Suhadole 28/a, Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole - smer elektrotehnik, izdano leta 1983.
gni-36938
Pirjevec Anton, Ivana Suliča 21, Šempeter pri Gorici, maturitetno spričevalo Srednje gozdarske šole. gng-37015
Planko Gordana, Planinski vrh 16, Celje, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje pedagoške šole v Celju, izdano leta 1991 in
1992, izdano na ime Žibret Gordana.
gnn-37387
Plesničar Antonija, Goriška cesta 52, Ajdovščina, spričevalo 1. letnika Poklicne gostinske šole, izdano leta 1970/71.
gnh-37164
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Plohl Andreja, Bukovci 84, Markovci,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1999. m-1574
Ploj Boris, Prežihova 2, Gornja Radgona, maturitetno spričevalo SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1985. m-1563
Podkrajšek Rok, Bevkova ulica 7, Žalec, spričevalo 4. letnika Gimnazije Lava v
Celju, izdano leta 2000. gnp-37406
Podobnik Jazbec Nevenka, Trojarjeva
20, Kranj, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Iskra Kranj, izdano leta 1980.
gnk-36761
Poje Metka, Ravenska pot 1, Škofljica,
letno spričevalo Gimnazije Ivan Cankar, izdano leta 1979, na ime Pevec Metka.
gnu-36826
Pokos Petra, Čebelarska ulica 16, Radizel, Orehova vas, spričevalo o zaključnem
izpitu II gimnazije v Mariboru, izdano leta
1994. gnl-36960
Poljanec Domen, Puštal 151, Škofja Loka, potrdilo o uspehu 4. letnika Srednje
elektrotehnične šole, izdano leta 1994.
gnz-36846
Prelogar Rafael, Drožanjska cesta 21,
Sevnica, spričevalo o končani OŠ Blanca,
izdano leta 1996. gnl-36764
Priteržnik Silva, Šmartno 125, Šmartno
pri Slov.Gradcu, zaključno spričevalo 3. letne SŠ Muta. gnm-37084
Protner Stanislav, Cesta talcev 78, Rače, spričevalo od 1 do 3. letnika SKSMŠ
Maribor. m-1529
Pučnik Pavel, Dobrova 5, Oplotnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Želimlje, izdano leta 1994 in 1995.
gnp-37106
Pučnik Pavel, Dobrova 5, Oplotnica, indeks, št. 26102957, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo. gns-37103
Pučnik Pavel, Dobrova 5, Oplotnica, maturitetno spričevalo Gimnazije Želimlje, izdano leta 1995. gnr-37104
Pučnik Pavel, Dobrova 5, Oplotnica, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Želimlje, izdal RIC Ljubljana. gnq-37105
Rac Kornelija, Grad 186/a, Grad, letno
spričevalo, šolsko leto 90/91, 91/92 in
92/93. gnw-37174
Radovanović Marjana, Vavpotičeva 8,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehnične šole, št. 32, izdano leta
1977. gni-37088
Rajko Milan, Stjenkova ul. 32, Šempeter pri Gorici, indeks, št. 93434981, izdala
Gradbena fakulteta v Mariboru. m-1538
Rapoc Staša, Metelkova 41, Maribor,
spričevalo 3. letnika I gimnazije Maribor,
izdano leta 1999. m-1603
Razoršek Jože, Cirkuše 1, Litija, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdano leta 1997.
gnn-37408
Rogič Tine, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1997 in 1999. gny-37422
Rumina Miranda, Rakitna 251/a, Preserje, diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, izdana leta 1980, na ime Babič Lidija.
gnu-37151
Rumina Miranda, Rakitna 251/a, Preserje, maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1977, izdano na ime Babič Lidija. gnv-37150
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Rupnik Peter, Pečinska ulica 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Polje.
gno-36782
Sedmak Samo, Brezno 71, Podvelka,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1996. m-1547
Sedmak Samo, Brezno 71/a, Podvelka,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1997/98. m-1524
Sitar Klemen, Gora pri Komendi 23/c,
Komenda, diplomo št. 83-EL/01, izdala
Srednja šola tehniških strok Franca Leskoška - Luke dne 26. 6. 1991.
gny-37047
Skeledžić Aida, Kardeljeva cesta 57, Maribor, indeks, št. 11960121, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gnh-37039
Stanišič Bogdan, Milana Majcna 4, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehnične srednje šole Videm Krško, izdano
leta 1961. gnn-36758
Stanojević Nevenka, Ul. borcev NOB 27,
Portorož - Portorose, indeks, izdala Administrativna šola leto izdaje 1975.
gno-37082
Stegovec Erika, Renški podkraj 39, Renče, spričevalo o zaključnem izpitu poslovodske šole, zap. št. I/819-453P/99, izdal
Izobraževalni center memory d.o.o. Dutovlje, izdano leta 1999. gnr-37354
Stepan Milena, Stepani 6, Črni Kal, spričevalo od 1 do 4. letnika Upravno administrativne šole. gnr-37254
Stepančič Denis, Cankarjeva 82, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika Živilske šole.
gnx-37173
Svenšek Simona, Breg pri Litiji 4/a, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1997, izdano na ime
Juvan Simona. gnc-37044
Šavel Matej, Černelavci, Dolga ul. 84,
Murska Sobota, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole v Mariboru, izdan leta
1997. gnz-37271
Šegula Peter, Pohorska cesta 72, Hoče, spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano
leta 1993 in 1994. m-1552
Šegula Peter, Pohorska c. 72, Hoče,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Celje,
izdano leta 1992. m-1551
Šibav Teja, Neblo 45, Dobrovo v Brdih,
indeks, št. 1187, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnh-37389
Škoda Branka, Verdnikova 17, Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje šole na
Jesenicah - smer poslovni tajnik, izdano leta 1994. gnv-36975
Škoporc Renata, Vešenik 49, Slovenske Konjice, indeks, št. 81556704, izdala
EPF v Mariboru leto izdaje 1999.
gnl-37010
Škorc Natalija, Milčinskega 1, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične
šole Celje, izdano leta 1991 in 1992.
gnb-37170
Škorjanc Katja, Knafelčeva 26, Maribor,
indeks, št. 71114225, izdala Pravna fakulteta v Mariboru. gnc-37094
Škufca Tomaž, Hribarjeva 27, Mengeš,
spričevalo 1. letnika za poklic elektrikar energetik, izdal Zavod za invalidno mladino v Kamniku, izdano leta 1993.
gns-37128
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Španger Aljoša, Tupelče 12, Štanjel,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske in
turistične šole v Izoli, izdano leta 1994.
gnp-37031
Štern Gregor, Letenice 4, Kranj, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
2000. gnz-37046
Švigelj Matjaž, Kamnik pod Krimom 177,
Preserje, spričevalo 1. letnika Poklicne šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1996. gnk-36911
Teršan Maja, Brodarjev trg 11, Ljubljana, letno spričevalo o zaključku Osnovne
šole II. grupe odredov, izdano leta 1990.
gne-37042
Tihec Aleš, Loka 5/č, Starše, diplomo
Srednje ekonomske šole Maribor, izdana
leta 1992. m-1522
Tramšek Amanda, Miklavž pri Ormožu
23, Miklavž pri Ormožu, obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1999. gnc-36869
Trlep Peter, Iška vas 112, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1988. gnm-37038
Trlep Peter, Iška vas 112, Ig, spričevalo
2. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1989. gnc-37319
Trlep Peter, Iška vas 112, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Luis Adamič Grosuplje, izdano leta 1987. gnn-37037
Urek Irena, Ukrajinska 44, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Angela Besednjaka
Maribor. m-1587
Urh Jana, Finžgarjeva ulica 14, Kranj,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
učitelja razrednega pouka v osnovnih šolah,
izdal Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
ter
telesno
kulturo
dne
16. 11. 1988 na ime Kepic Jana.
gny-37372
Vatovec Tina, Črni kal 61/b, Črni Kal,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1999. gnd-36968
Vegelj Mihael, Slovenja vas 61/d, Hajdina, spričevalo 3. in 4. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1999 in 2000. m-1588
Veir Maja, Pot na Lipce 12, Lesce, diplomo Agroživilske šole Maribor, izdana leta 1986 na ime Šubic Maja. gnd-37293
Vene Breda, Brnica 62, Hrastnik, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Trbovlje,
izdano leta 1980. gnt-37302
Vergot Gregor, Brodaričeva 3, Metlika,
letno spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole GRM Novo mesto, program kmetovalec, poklic poljedelec - živinorejec,
št. 55/64. gnp-36831
Vergot Gregor, Brodaričeva 3, Metlika,
letno spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole GRM Novo mesto, program kmetovalec, poklic poljedelec - živinorejec,
št. 55/64. gno-36832
Veselič Nada, Videm pri ptuju 72, Videm
pri Ptuju, spričevalo poklicne administrativne šole, izdano na ime Polajžer Nada.
gno-37207
Vidmar Damijan, Dravinjska c. 22, Poljčane, zaključno spričevalo OŠ Poljčane,
šolsko leto 1994/95. m-1527
Vidonja Karmen, Kosovelova 20, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole, št. 362, izdala Ljudska univerza

Žalec, izdano leta 1998, izdano na ime Ravnjak Karmen. gnf-36741
Voroš Darko, Prosenjakovci 6/a, Prosenjakovci - Partosfalva, spričevalo 3. letnika
Srednje elektroračunalniške šole v Mariboru, izdano leta 1999. m-1570
Voršič Simon, Rakovci 26, Sveti Tomaž,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Radenci, izdano leta
1998. gnb-36770
Vrtarić Turk Vanja, Štihova ulica 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
1980, izdano na ime Turk Vanja.
gnw-37349
Vütek Dean, Kopca 148, Lendava - Lendva, spričevalo 1. letnika Dvojezične srednje šole v Lendavi, trgovska smer, št. VIII-68, izdano leta 1997/98. gnx-37202
Zavodnik Jure, Levstikova 4, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnb-37120
Zinrajh Sebastian, Klepova 50, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole v
Ptuju, šolsko leto 1998/99. m-1604
Zrim Ksenija, Gederovci 13, Tišina, indeks, št. 71116560, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-1523
Zupančič Teja, Jakčeva ulica 14, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1998, 1999 in 2000.
gnw-36974
Zupanič Jelka, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, diplomo Fakultete za sociologijo,
politične vede in novinarstvo,št. 810, izdana leta 1982. gni-37242
Žagar Aleš, Hrušica 160, Hrušica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice,
smer strojni tehnik. gnm-37209
Ždral Sanja, Topniška 6, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1998. gnv-37225
Žegarac Urška, Zelena pot 15, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljublani, izdano
leta 1994 in 1995. gnx-37327
Žganec Ksenija, Šercerjeva 20, Velenje,
spričevalo 4. letnika Kmetijske šole.
gnd-37093
Žižek Peter, Smetanova ulica 18, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1994
in 1995. m-1576

Ostali preklici
AC RUFAC d.o.o., Ob Mahovniški cesti
3, Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1186154.
gnf-37016
Ačko Bojana, Bokalova 14, Jesenice,
delovno knjižico. gng-36765
Adrovič Enisa, Tavčarjeva 2, Jesenice,
delovno knjižico. gnn-37308
Ali Rramanaj, Linhartova 35, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-37402
AUTODELTA d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1173627. gnf-37091
AVTOPREVOZNIŠTVO KORAJAC FERID, Dajnkova ulica 54, Ljubljana, overjeno
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kopijo licence št. 223/153-34/1997 za tovorno specialno vozilo IVECO 75E 14 z
reg. oznako LJ U8-401. gng-37040
Balažič Alen, Miklošičeva 26, Murska
Sobota,
študentsko
izkaznico,
št. 93436921. m-1537
Belcl Feliks, Ul. bratov Greifov 16, Maribor, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 612123.
m-1555
Bobič Ksenija, Veljka Vlahoviča 85, Maribor, delovno knjižico, št. 46695. m-1531
Bombek Franc, Žvap 35, Ivanjkovci, certifikat za prevoz nevarnih snovi, št. 010541,
izdalo MNZ RS, dne 21. 11. 1997. m-1520
Bračič Franjo, Breg pri Polzeli 26/a, Polzela, delovno knjižico. gne-37192
Briški Sebastijan, Ulica Janeza Puharja
10, Kranj, delovno knjižico. gnu-37326
Burger Simon, Na Gulč 21, Notranje Gorice, študentsko izkaznico, št. 64980018,
izdala FE v Ljubljani. gnr-36879
Ciuha Barbara, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-37231
Cmerčnjak Boris, Na prehodu 15, Maribor, delovno knjižico, št. 1449, izdala UE
Maribor. m-1597
Cukjati Slavko, Loke 15, Kisovec, delovno
knjižico, št. 9732, ser. št. 530. gnv-37175
Čibej Karmen, Erjavčeva 26, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 19331266, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnw-37399
Črep Vojko, Vrba 20, Dobrna, študentsko izkaznico, št. 5319, izdala FDV v Ljubljani. gne-37117
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila s št. šasije: JHMEJ9330XS222084,
carinjeno po enotni carinski deklaraciji št.
K4-6769 z dne 5. 5. 1999. gne-37000
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila s št. šasije: JHMEJ9540XS224671,
carinjeno po enotni carinski deklaraciji št.
K4-9312 z dne 15. 6. 1999. gny-37001
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila s št. šasije: JHMEK3560XS208134,
carinjeno po enotni carinski deklaraciji št.
K4-6621 z dne 4. 5. 1999. gnx-37002
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila s št. šasije: JHMGH2450XS216101,
carinjeno po enotni carinski deklaraciji št.
K4-6621 z dne 4. 5. 1999. gnw-37003
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila s št. šasije: JHMGH2450XS217960,
carinjeno po enotni carinski deklaraciji št.
K4-9192 z dne 11. 6. 1999. gns-37007
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila s št. šasije: JHMEJ9540XS224650,
carinjeno po enotni carinski deklaraciji št.
K4-9260 z dne 15. 6. 1999. gno-37011
DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila s št. šasije: JHMGH2450XS217319,
carinjeno po enotni carinski deklaraciji št.
K4-9192 z dne 11. 6. 1999. gnn-37012
Dešman Jožica, Planina 14, Ljubno ob
Savinji,
študentsko
izkaznico,
št. 61132414. m-1592

Št.

Drobne Rok, Česnikova ulica 20, Ljubljana, vozno karto, št. 1248 s 100% popustom, vozovnica s spremstvom, izdal LPP.
gnf-36941
Drozg Tanja, Sp. Sečovo 88, Rogaška
Slatina, delovno knjižico, št. 24598/99, izdala UE Šmarje. gns-37028
Dumida, d.o.o., Lenart, Kidričeva ul. 16,
2230 Lenart, preklicuje veljavnost izdane
izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila št. B 0055881, izdano dne 2. 12.
1996. Ob-36290
Džolić Radinka, Pot Na Fužine 1, Ljubljana, delovno knjižico. gni-37113
Fajfar Alenka, Nad gomilo 1, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61146576. m-1550
Fošner Ajda, Lipa 16, Velenje, študentsko izkaznico, št. 61132717. m-1544
GATIS – CO, d.o.o., Goriški avtotransport, trgovina in storitve, Žnidarčičeva 15,
5290 Šempeter pri Gorici, preklicuje original fotokopijo licence (št. 0000795/21) za
vozilo MAN 19-403 FLS, reg. št. LJ L3250.Ob-36359
Grad Leopold, Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 8819.
gng-37144
Grad Leopold, Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, knjižico za mestni promet, št. 840.
gnj-37145
Grad Leopold, Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, avtobusno izkaznico za mestni promet, št. 368. gne-37146
GRADIS Strojno prometna, Šmartinska
32, Ljubljana, kotelsko knjižico za stroj za
proizvodnjo pare KARCHER G 39762, tip
DE - 600, tovarniška št. 115, leto izdelave
1973. gnt-37377
Grahek Tatjana, Zadružna cesta 27/a,
Črnomelj,
študentsko
izkaznico,
št. 71990109, izdla Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnl-37135
Grošelj Matjaž, Sallaumines 9, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 19352559, izdala
Ekonomska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnd-37018
Grošelj Romana, Sallaumines 9, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 18970260, izdala Filozofska fakulteta. gns-36778
Guštin Aleš, Vojkova 73, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja lesarska šola
v Ljubljani. gno-37057
Hasegawa Akira, Klopčičeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38390.
gny-37347
Honigsman Matjaž, Ul. bratov Učakar 86,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 19760921, izdala Ekonomska fakulteta
v Ljubljani. gnb-37045
Hotko Vanja, Mali Okič 10, Cirkulane,
študentsko izkaznico, št. 22048280, izdala
Fakulteta za šport. gnf-37191
Jazbec Valentina, Efenkova 15, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 18990588, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnd-37118
Jenko Žiga, Vojkova 73, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30011188, izdala
FKKT v Ljubljani. gnk-37186
Jerman Bojan, Čokova 1, Portorož - Portorose,
študentsko
izkaznico,
št. 22042690, izdala Fakulteta za šport v
Ljubljani. gnz-37421
Judež Jure, Boletova 47, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25006226, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnt-37052
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Kaiser Mojca, Jenkova cesta 19, Velenje, študentsko izkaznico, št. 23950322,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnc-37419
Klaut Martina, Na Lokvi 20, Šempeter
pri Gorici, delovno knjižico. gnw-36949
Knafelc Gregor, Rožna dolina 19, Postojna, vojaško knjižico, št. AB 045663.
gny-37051
Kocjančič Anton, Rojčeva ulica 1, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 149.
gnf-37041
Kovačević Spindler Neptuna Tadeja, Zelena pot 32, Ljubljana, delovno knjižico.
gnt-37427
Kragelj Maja, Žabče 11/a, Tolmin, delovno knjižico, reg. št. 11842, izdala UE
Tolmin. gnm-36759
Kremav Anja, Polanska 43, Orehova vas,
študentsko izkaznico, št. 81528930. m-1562
Križnik Marko, Cankarjevo nabrežje 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-37213
Kusić Stanislav, Preglov trg 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19345381, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnw-37049
Kušar Ambrož, Ižanska 269, Ljubljana,
vozno karto, št. 1374 s 100% popustom s
spremljevalcem, izdal LPP. gno-36807
Lužnik Patricija, Trbonje 23, Trbonje, študentsko izkaznico, št. 93458897. gnf-37195
Manfreda Janez, Bevkova 44, Anhovo,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 270551. gno-36982
Marković Ratomir, Cankarjev drevored
2/a, Izola - Isola, vpisni list za čoln,
št. 01-03-160/1-76/86. gnr-37083
Mervar Alojz, Stopiče 68, Stopiče, licenco,
št. 002297/2807-ZR48/1997.
gnq-37230
Mihelič Natalija, Koseskega 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 019629, izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnr-37379
Mihovilovič Vlasta, Pod plevno 58, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 20990166,
izdala Pravna fakulteta. gnu-37126
Mlakar Matej, Curnovec 4, Artiče, delovno knjižico. gny-36772
Mostar Monika, Galjevica 78, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19318702, izdala
Visoka poslovna šola v Ljubljani. gnx-36898
Nikolić David, V zatišju 2, Bresternica,
študentsko izkaznico, št. 25006114, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gng-37365
Novak Robert, Šentjanž nad Štorami
30/a, Štore, študentsko izkaznico,
št. 93439240. m-1549
Okorn Aleš, Cankarjeva ulica 10, Radovljica, delovno knjižico. gnx-37373
Omejc Tomaž, Kamnogoriška cesta 90,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 26103556, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnn-37008
Pečnik Marija, Reboljeva ulica 2, Ljubljana, vozno karto, št. s 100 % popustom,
št. 349, izdal LPP. gnn-37108
Pečnik Simon, Koprivnica 1, Koprivnica,
delovno knjižico, št. 18323. gnu-37076
Pečnik Varja, Ul. bratov Učakar 128,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 9796279, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-37006
Pepelnik Anton, Koroška 58, Maribor,
delovno knjižico, št. 52891, izdala UE Maribor. m-1559

Stran

8438 / Št. 91 / 6. 10. 2000

Perčič Nada, Prisojna ulica 9, Bled, delovno knjižico. gnb-36945
Pikl Jože, M. Blejca 8, Kamnik, delovno
knjižico. gnp-37306
Podržaj Marko, Ljubljanska cesta 4/b,
Grosuplje,
kopijo
licence,
št. 085153/10747-ZR19/1999, za vozilo
LJ A7-66H. gnj-37087
Pregelj Mateja, Ul. bratov Učakar 60,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnj-37137
PRO COMMERCE D.O.O., Staneta Žagarja 35, Kranj, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1010527.
gns-36828
Pučnik Pavel, Dobrova 5, Oplotnica, študentsko izkaznico, št. 26102957, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodetijo.
gnt-37102
Račić Mihaela, Gor. Pijavško 1, Krško,
delovno knjižico, reg. št. 16751, izdala UE
Krško. gnf-37291
Samsa Darjo, Gradišče pri Materiji 19,
Obrov, delovno knjižico, ser. št. 9669,
reg. št. 315383, izdala UE Sežana.
gnr-37029
Stritar Magdalena, Prhajevo 4, Velike Lašče, študentsko izkaznico, št. 18970720, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gno-37032
Šolman Martin, Druškovec, Rogaška Slatina, mesečno vozovnico. gno-37257
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Štampar Anton, Presika 21, Ljutomer,
overjeno
kopijo
licence,
007411/8593-LM39/1998 za vozilo Mercedes Benz 1633, z reg, št. MS 97-44C,
izdana na Obrtni zbornici Ljubljana.
gnc-37219
Štimec Branko, Vratja vas 16, Apače,
delovno knjižico. gnq-37130
Šušmelj Emanuela, Ul. Gradnikove brigade 33, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 19777032, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-37400
Tancer Lada, Obala 125, Portorož - Portorose, prometno dovolenje. gnm-37259
Trlep Zdenka, Reber 10, Žužemberk,
delovno knjižico reg. št. 30965, ser.
št. 27912, izdana 3. 4. 1985 v Novem mestu. gnm-37309
Valenčič Sonja, Podmark 24, Šempeter
pri Gorici, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1039521.
gny-37297
Vehovar Miha, Jarše 21, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25006031, izdala
Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gng-37140
Vernekar Antonija, Gorče 12, Libeliče,
delovno knjižico, izdana na ime Flogie Antonija. gnz-37171
Vernig Katja, Cesarjeva 38, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 31014350, izdala
FNT - oddelek za farmacijo. gnh-36864

Veselinovič Vladimir s.p., Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, certifikat licence
št. 7272/7484-LM38/1998 z dne 28. 4.
1998, serijska št. OZS 0007950.
gng-36769
Vižintin Tine, Cankarjeva ulica 13, Nova
Gorica,
študentsko
izkaznico,
št. 64980176, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnb-37370
Volf Aleš, Razgledna ulica 7, Celje, študentsko izkaznico, št. 71990189, izdala
Biotehnična
fakulteta
v
Ljubljani.
gni-37413
Vukobrat Nela, Mucherjeva 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18981358,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnn-37133
Zadravec Alojz, Manardova ulica 36,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-37392
Zorec Andrej, Depala vas 54/a, Domžale, delovno knjižico. gnv-37025
Zorec Marjetka, Depala vas 54/a, Domžale, študentsko izkaznico, št. 18940937,
izdala Filozofska fakulteta. gnu-37026
Zupančič Manca, Nove Ložine 4, Stara
Cerkev,
študentsko
izkaznico,
št. 71970149, izdala Biotehnična fakulteta
v Ljubljani. gnh-36939
Žorž Aleš, Žigoni 17, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 64980191, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnz-37371
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z uvodnimi pojasnili
Leta 1999 je Državni zbor sprejel pomemben del nove tehnične zakonodaje. Z zakonom o splošni
varnosti proizvodov so za varnost izdelkov odgovorni proizvajalci in dobavitelji. Zakon o tehničnih
zahtevah za proizvode je pravna podlaga za prenos večjega števila tehničnih direktiv EU v
slovenski pravni red, zakon o standardizaciji pa na novo ureja status slovenskega nacionalnega
organa za standardizacijo. Pomemben člen temeljne tehnične zakonodaje je tudi zakon o
akreditaciji, s katerim je predpisana ustanovitev, organizacija in delovanje javnega zavoda, ki
opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe.
Uvod h knjigi je pripravil Primož Vehar, uvodna pojasnila k posameznim zakonom
pa so napisali soavtorji zakonskih besedil: Vitomir Fister, mag. Vinka Soljačić, dr. Peter Vrtačnik in
dr. Samo Kopač.
Cena 2862 SIT z DDV

10521

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

TEMELJNA TEHNIČNA ZAKONODAJA

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj
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Podpis pooblaščene osebe
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EU & Gospodarstvo
Prva knjiga nove zbirke EU & Gospodarstvo

PREDPISI O DEVIZNEM
POSL
OVANJU
POSLO
Pred leti je podobna zbirka izhajala v posebnih mapah z mehanizmom, ki je omogočal sprotno
vlaganje listov z objavljenimi novimi oziroma dopolnjenimi predpisi. Zbirka je ustrezala potrebam
v času njenega izhajanja, čeprav je bilo treba posamezne njene strani zelo pogosto menjavati.
Ker je bilo sprememb in dopolnitev vse več, je zbirka postajala tudi vse manj pregledna.
Čeprav bo zbirka poslej izhajala v knjižni obliki, ni spremenjena niti uredniška niti grafična
zasnova. Vse spremembe in dopolnitve predpisov so tiskane v ležečem tisku (kurzivi);
spremenjeno besedilo, ki več ne velja, je prečrtano, tako da je še vedno čitljivo za prebiranje in
uporabno za reševanje zadev po prej veljavnih predpisih. Na koncu vsakega odstavka oziroma
člena je objavljena tudi opomba, kdaj je novo besedilo posameznega predpisa pričelo veljati,
kar bo gotovo v veliko pomoč vsem uporabnikom zbirke. Avtor zbirke je tudi poslej univ. dipl. iur.
Marjan Mir.
V prvi knjigi iz te zbirke so zbrani predpisi o deviznem poslovanju, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu RS do konca februarja 2000.
Cena 5.400 SIT z DDV

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam
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