Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

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

Št.

102

Ljubljana, petek

e-pošta: objave@uradni-list.si

10. 11. 2000

Sodni register

ISSN 1318-9182

2000, zastopa z omejitvijo, da sklepa pogodbe nad vrednostjo 66 % osnovnega kapitala družbe s soglasjem skupščine.; likv.
upravitelj KORPIČ JOŽE, SODNA UL. 1,
9000 MURSKA SOBOTA, imenovanje:
5. 5. 2000, zastopa brez omejitev.
Razno: Sklep družbenikov z dne 5. 5.
2000 o začetku redne likvidacije.

CELJE
Rg-4835
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00225 z dne 11. 2.
2000 pri subjektu vpisa EGT proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o. sedež: Malgajeva 10, 3000 CELJE, vpisanem pod vložno
št. 1/05103/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembo sedeža, spremembo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5786673
Sedež: Ulica Savinjske čete 7, 3310
ŽALEC
Dejavnost: 6022 Storitve taksistov, izbris 11. 2. 2000; 6022 Dejavnost taksistov, vpis 11. 2. 2000; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
11. 2. 2000; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 11. 2.
2000; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 11. 2. 2000; 7440 Oglaševanje, vpis
11. 2. 2000.
Skupščinski sklep: 2. Sprememba družbene pogodbe z dne 21. 12. 1999.

MURSKA SOBOTA
Rg-14573
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00846 z
dne 11. 9. 2000 pri subjektu vpisa B ŠPEDICIJA - mednarodna špedicija d.o.o. sedež: NEMČAVCI 1/D, 9000 MURSKA SOBOTA, vpisanem pod vložno št.
1/02306/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: VPIS ZAČETKA REDNE (PROSTOVOLJNE) LIKVIDACIJE, SPREMEMBO FIRME IN ZASTOPNIKA s temile podatki:
Matična št.: 1194798
Firma: B ŠPEDICIJA - mednarodna
špedicija d.o.o. - V LIKVIDACIJI
Skrajšana firma: B ŠPEDICIJA d.o.o. V LIKVIDACIJI
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BELTRAN BORIS, RAZLAGOVA 1,
9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev: 5. 5.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

CELJE
Srg 601/2000
Rg-76
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev družbe z omejeno odgovornostjo
PLAN, Trgovina in svetovanje, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep:
Družba PLAN, Trgovina in svetovanje,
d.o.o., Velenje, Efenkova 61, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer
Živko Janeza, Cesta VII/4, Velenje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 14. 2.
2000.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 16. 10. 2000

Leto X

Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2000
Srg 3630/2000
Rg-15064
Družba GERBEC-GIM, poslovanje z
nepremičninami in druge poslovne dejavnosti, d.o.o., Maribor, Miklošičeva 4,
reg. št. vl. 1/9977-00, katere družbenica
je Gerbec Danica, Bezenškova ulica 33,
Maribor, po sklepu družbenice družbe z dne
21. 6. 2000 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Gerbec Danica.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2000
Srg 3568/2000
Rg-15065
Družba MAKOTRANS, podjetje za trgovino in prevoz blaga v cestnem prometu, d.o.o., Kajuhova 1, Poljčane, reg.
št. vl. 1/3328-00, katere družbenik je Kovač Marko, Kajuhova ul. 1, Poljčane, po
sklepu družbenika družbe z dne 9. 6. 2000
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kovač
Marko.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2000

MARIBOR
NOVA GORICA
Srg 1386/2000
Rg-15063
Družba Tovarna dušika Ruše – nekovine, podjetje za proizvodnjo nekovin,
d.o.o., reg. št. vl. 1/3724-00, katere družbenica je Tovarna dušika Ruše, p.o., Tovarniška c. 51, Ruše, po sklepu družbenikov
družbe z dne 19. 1. 2000 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Tovarna dušika Ruše, p.o.

Rg-26568
Družba RAK-COMMERCE, Trgovina in
storitve, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
B. Kalina 13, Nova Gorica, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-2947-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 30. 12. 1994.
Ustanovitelj je Miroslav Rak, Martičeva
14/f, Zagreb, Republika Hrvatska, ki pre-
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vzema 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 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 30. 12. 1994

sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne
1. 6. 1993, pod zap. št. 112, ki odslej nosijo naziv: Pravila sindikata SVIZ vrtca Jožice Flander Maribor, so bila vsled organizacijskih sprememb spremenjena in sprejeta na sestanku IO sindikata, dne 12. 5.
2000, ko je bilo sprejeto tudi novo ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije vrtca
Jožice Flander, skrajšano: SVIZ vrtca Jožice Flander, z novim sedežem v Mariboru, Fochova ul. 51.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
pod zap. št. 27, z dne 30. 10. 2000. Spremenjena pravila se hranijo v Upravni enoti
Maribor.

Rg-101157
Družba GREKO, Proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Vogrsko, Vogrsko 14,
Volčja Draga, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2582-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
24. 5. 1994.
Ustanovitelj je Gregorič Branko, Vogrsko 14, Volčja Draga, ki 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 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 25. 4. 1994

Št. 01400-3/00
Ob-38578
Pravila Sindikalne podružnice SKEI
Javor – stroji Pivka, se z dnem
26. 10. 2000 hranijo pri Upravni enoti
Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 25.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-26/00-112
Ob-38509
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani pravila Sindikata Zveze prijateljev mladine Maribor, z dne 24. 10.
2000.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 26 z dne 30. 10. 2000.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Sindikat Zveze prijateljev mladine Maribor in sedežem v Mariboru, Razlagova ul.
16, je 1434896.
Št. 141-27/00-112
Ob-38511
Pravila sindikata zavoda VVZ Vanček
Šarh Maribor, vpisana v evidenco statutov

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 241/2000
PO-14173
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v
teku postopek za proglasitev Janeza Zupana, roj. 11. 5. 1908 v Javorju pri Gabrovki,
sin Jožefa in Ane, za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2000

Oklici dedičem
D 34/95
OD-15062
Tukajšnje sodišče v zapuščinskem postopku po pokojnem Šiško Konradu, roj.
11. 2. 1898, stan. Zg. Ščavnica 131, Sv.
Ana v Slovenskih goricah, ki je umrl 8. 9.
1969, poziva dediče, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo tu-

Št. 141-025/00-112
Ob-38579
Pravila Sindikata podjetja EM Hidromontaža Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor, na podlagi odločbe št.
141-10-037/93-0800-11 z dne 13. 5.
1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 017 z dne 12. 5. 1993,
se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 02801-10/00
Ob-38580
1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 20. 9. 2000 sprejme v hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod zap. št. 206, z nazivom “Pravila o delovanju sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije v zavodu
Center za varstvo in delo Golovec”, ki jih je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat zdravstva in socialnega varstva CVD Golovec, s sedežem Na
Golovcu 2, 3000 Celje.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil, postane sindikat pravna oseba.
3. Za identifikacijo se določi matična številka 1229265.
kajšnjemu sodišču v zadevi D 34/95, najkasneje v enem letu od objave tega oklica.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 16. 10. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah
I 98/03081
SR-14089
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnice Komunale Trbovlje, d.o.o.,
Savinjska cesta 11/a, Trbovlje, ki jo zastopa odv. Sašo Ostrožnik iz Trbovelj, zoper
dolžnico Ireno Perc, Trg svobode 27, Trbovlje, zaradi izterjave 5.506 SIT sklenilo:
Dolžnici Ireni Perc, Trg svobode 27, Trbovlje, se za vročanje sodne pošte v tem
izvršilnem postopku postavi za začasno zastopnico Marjano Kolenc Rus, notarko v
Trbovljah.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti Center za socialno delo Trbovlje.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 3. 2000
P 107/2000
SR-14169
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Laknerja Antona
iz Bistrice 1, Črnomelj, zoper toženo stranko Lakner Frančiško iz Maverlena 2, Črnomelj in Mušič Ano, vdovo Lakner iz Bistrice
8, Črnomelj, obe sedaj neznanega bivališča v ZDA, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 10.000
SIT, v smislu 82. člena zakona o pravdnem
postopku, dne 5. 10. 2000 postavlja začasnega zastopnika Frančiški Lakner, Maverlen 2, Črnomelj, sedaj neznanega bivališča v ZDA in Mušič Ani, vdovi Lakner,
Bistrica 8, Črnomelj, sedaj neznanega
bivališča v ZDA.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnica
Antonija Geltar iz Črnomlja, Ulica Staneta
Rozmana 9.
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Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Frančiško Lakner in Ano
Mušič, vse do takrat, dokler le-ta ali pa
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 10. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
V objavi ustavitve postopka prisilne poravnave in začetka stečajnega postopka
nad dolžnikom Hipot, elektronski elementi
in sistemi, d.o.o., Trubarjeva cesta 7,
Šentjernej, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 101 z dne 6. 11. 2000, S-38000, St
25/2000-35, se podpis na koncu popravi
in se pravilno glasi:
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 10. 2000
Uredništvo
St 75/2000
S-38094
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 75/2000 z dne 11. 10. 2000 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
M & M, d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– upnikom razreda A: 20% ugotovljenih
terjatev z obrestmi v višini TOM +,05% v
roku enega leta od 26. 10. 2000,
– upnikom razreda B: 40% ugotovljenih
terjatev z obrestmi v višini TOM +0,5% v
roku dveh let od 26. 10. 2000,
– upnikom razreda C: 80% ugotovljenih
terjatev, brez obresti, v roku štirih let od
26. 10. 2000.
Upnik Fimax Ausenhandels GMbH Viktringer Ring 5, Klagenfurt, Republika Avstrija, je konvertiral svojo terjatev v višini
28,044.919,33 SIT v 24% delež dolžnika.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
11. 10. 2000. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 26. 10.
2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2000
St 49/2000
S-38123
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom BHV – Hemes, d.o.o., Draga, Podpreska 9, opr. št. St 49/2000 za
dne 13. 12. 2000 ob 10. uri, v sobi 307/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 24. 10. 2000
St 22/98
S-38362
To sodišče razpisuje 2. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi PS
DADAS, d.d., Maribor – v stečaju, dne
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13. 12. 2000 ob 9. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 10. 2000
St 90/2000
S-38363
To sodišče je dne 2. 11. 2000 s
sklepom opr. št. St 90/2000 začelo stečajni postopek nad podjetjem Donald Družba
za proizvodnjo, trgovino, storitve, d.o.o.,
Maribor, Na soseski 8.
Odslej firma glasi Donald Družba za proizvodnjo, trgovino, storitve, d.o.o., – v stečaju, Maribor, Na soseski 8, njegova matična številka je 5514169, šifra dejavnosti pa
11002.
Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, zaposlena v Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva, objave tega oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 23. 1.
2000 ob 11. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 2. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2000
St 40/2000-56
S-38364
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Grand
hotel Toplice Bled, Hotelirstvo in turizem, d.o.o., Cesta svobode 12, Bled, bo
dne 1. 12. 2000 ob 9. uri v sobi 113/I tega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 11. 2000
St 103/2000
S-38365
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom CIREJ & CO. trženje d.o.o.,
Ljubljana, Trubarjeva 45, za dne 29. 11.
2000 ob 9.30 v sobi 307/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 2. 11. 2000
St 177/2000
S-38366
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 177/2000 dne 27. 10. 2000 v stečajnem postopku nad dolžnikom ZDR Trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta v Gorice 8,
Ljubljana, stečajni postopek začelo in takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki pa se lahko pritožijo zoper sklep
v roku 15 dni od dneva objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2000

St 37/98
S-38367
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad TAMX & Co. d.o.o., Ljubljana – v stečaju za dne 13. 12. 2000 ob
11.45 v sobi 307/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000
St 19/98
S-38368
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/98 z dne 20. 10. 2000 odločilo: stečajni postopek nad družbo Granas, inženiring in storitve, d.o.o., Kidričeva 41, Koper, matična št. 5745845, se začne in se
takoj zaključi, ker dolžnik nima premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 10. 2000
St 51/97
S-38369
To sodišče je s sklepom St 51/97 dne
24. 10. 2000 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Belline Kozmetika, d.o.o.,
Verovškova 66, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000
St 22/2000
S-38370
To sodišče je dne 30. 10. 2000 s sklepom
oprav. št. St 22/2000, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Krokar Commerce –
Kropec & Kramer proizvodnja, trgovina,
storitve, d.n.o., Markovci 35/b, matična številka 5930642, šifra dejavnosti 50.302.
Odslej firma glasi: Krokar Commerce –
Kropec & Kramer proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., Markovci 35/b – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
dr. Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 18. 1. 2001,
v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob 9. uri.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča, dne
30. 10. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 10. 2000
St 24/2000-31
S-38371
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2000 z dne 27. 10. 2000 ustavilo
postopek prisilne poravnave in začelo stečajni postopek nad dolžnikom Inter TOB
tovarna obutve Novo mesto, d.d., Vavpotičeva ulica 19, Novo mesto, matična
številka 5881129, šifra dejavnosti 19.300.
Za stečajnega upravitelja je določen
Martin Dragan, univ. dipl. ek., Cesta brigad
5, Novo mesto.
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Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, razen če
svojih terjatev niso prijavili v postopku prisilne poravnave. Prijavo je treba vložiti v skladu z določili 137. čl. Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 8/96 – odločba US, 39/97 in
52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
31. 1. 2001 ob 9.30 v sobi 108 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 10. 2000.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2000
St 147/2000
S-38500
To sodišče je s sklepom St 147/2000
dne 3. 11. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kresto, d.o.o., Zvonarska 1, Ljubljana, matična številka:
1194291, šifra dejavnosti 51390.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc iz Ljubljane, Kranjčeva 6.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
14. 2. 2001 ob 13. uri, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2000
St 29/2000
S-38502
To sodišče je s sklepom St 29/2000
dne 9. 10. 2000 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Noris, podjetje za proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Aleševčeva 12 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2000
St 116/2000
S-38503
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Interomnia, d.o.o., Koprska
94, Ljubljana – v stečaju, za dne 19. 12.
2000 ob 9.45, v sobi 352 tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2000
St 14/2000
S-38505
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Peca, gostinsko podjetje, d.o.o.,
Trg svobode 11, Mežica in njegovimi upni-
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ki, bo narok za prisilno poravnavo dne
6. 12. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije ogledajo na tem sodišču, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v sobi št. 9.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 11. 2000
St 77/2000
S-38506
To sodišče obvešča upnike, da se narok
za prisilno poravnavo v postopku prisilne
poravnave nad dolžnikom CD COM, d.o.o.,
Vrhovci c. X/13a, Ljubljana, za dne
15. 11. 2000 ob 11. uri, v konferenčni dvorani, prekliče in se preloži na dne 22. 11.
2000 ob 9.30, v sobi 307 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2000
St 192/2000
S-38508
To sodišče je s sklepom St 192/2000
dne 2. 11. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Teuton, podjetje za trgovino, storitve in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska 244, matična številka:
5647681, šifra dejavnosti 11.090.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica v Ljubljani.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 2. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2000
St 15/95
S-38656
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Mira, Stavbno in pohištveno mizarstvo, Radovljica, p.o. – v stečaju, Radovljica, Šercerjeva 22, bo dne 18. 12.
2000 ob 10. uri v sobi št. 12 na Okrožnem
sodišču v Kranju.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni, soba št. 6 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 10. 2000

Izvršbe in zavarovanja
Z 123/00
IZ-14161
Na podlagi pravnomočnega sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Brežicah,
opr. št. Z 123/00 z dne 11. 8. 2000, je
bila v zadevi zavarovanja denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana in dolžnika
in zastavitelja Alta, knjigovodsko računo-

vodske storitve in svetovanje, d.o.o., Cesta prvih borcev 40, Brežice, v višini
4,500.000 SIT s pp, na naroku dne 20. 9.
2000 zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, in
sicer enosobno stanovanje št. 5, v I. nadstropju, v velikosti 53,26, ki se sestoji iz
ene sobe, predsobe, kuhinje, shrambe, kopalnice z WC, balkona in kleti, v stanovanjski hiši v Brežicah, Zupančičeva 17, na
parc. št. 1078, k.o. Brežice, ki so last
dolžnika in zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem Asani Džeferjem, Zupančičeva 17, Brežice.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 29. 9. 2000
Z 2000/00113
IZ-14164
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.
št. Z 2000/00113, ki ga je dne 13. 10.
2000 izdalo Okrajno sdoišče v Črnomlju,
je bila ustnovljena na poslovnem prostoru
v Trgovsko poslovnem centru v Metliki, v
objektu 3, I. etaža med osema 1-2, v izmeri 34,78 m2, skupaj s pripadajočim idealnim solastninskim deležem na funkcionalnem zemljišču, stoječega na parc. št. 3992
in 3995, vl. št. 2006, k.o. Metlika, in je
last dolžnika REMEX, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Metlika, Naselje Borisa Kidriča 9, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 1339/93, sklenjene dne 9. 9.
1993 s prodajalcem SKB nepremičnine &
leasing, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54,
zastavna pravica v korist upnice Dolenjske
banke, d.d., Novo mesto, Seidlova c. 3, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 10. 2000
Z 2000/00299
IZ-14059
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00299, ki ga je dne 25. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju z
oznako A-P-I v pritličju stanovanjskega objekta A, na naslovu Za hribom 26, Trzin,
stoječega na parc. št. 114/13, 114/14,
k.o. Trzin in 113/5, stanovanje meri
88,97 m2, s pripadajočim atrijem v izmeri
23,10 m2. Stanovanju pripada označeno
parkirno mesto. Stanovanju pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču objekta v katerem se nahaja, ki je last Forza, d.o.o., do
1/2, Strajnar Dragice do 1/4 in Strajnar
Stanislava do 1/4, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 53,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 490.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 9. 2000
Z 2000/00298
IZ-14060
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00298, ki ga je dne 25. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju z
oznako A-P-I v pritličju stanovanjskega objekta A, na naslovu Za hribom 26, Trzin,
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stoječega na parc. št. 114/13, 114/14,
k.o. Trzin in 113/5, stanovanje meri
88,97 m2, s pripadajočim atrijem v izmeri
23,10 m2. Stanovanju pripada označeno
parkirno mesto. Stanovanju pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču objekta v katerem se nahaja, ki je last Forza, d.o.o., do
1/2, Strajnar Dragice do 1/4 in Strajnar
Stanislava do 1/4, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 53,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 630.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 9. 2000
R 661/99
IZ-14067
Na podlagi zapisnika z dne 29. 8. 2000,
Okrajnega sodišča v Ljubljani, Z
2000/1307, je nepremičnina dolžnice oziroma zastaviteljice Karmen Dolenc Bahor,
Kašeljska 46d, Ljubljana Polje, stanovanja z
oznako A2.15, s parkirnim mestom št. 01, v
kleti objekta, s pripadajočo kletno shrambo
K.A.2.15, s pripadajočimi terasami ter pripadajočimi skupnimi prostori v poslovno stanovanjskem objektu Slape, na parc. št. 707,
vložna št. 512, k.o. Slape v skupni izmeri
119 m2, zarubljena v korist upnika Hypo Alpe Adria Banka, d.d., Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za terjatev v
višini 75.000 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2000
Z 2000/00209
IZ-14068
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00209, ki ga je dne 4. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
27 v izmeri 64,51 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjskega objekta v Domžalah, Zupančičeva 11. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 4,33 m2, dnevno
sobo v izmeri 19,17 m2, spalnico v izmeri
22,72 m2, kuhinjo z jedilnim kotom v izmeri 12,72 m2, stranišče v izmeri 1 m2, kopalnico v izmeri 3,16 m 2, loggio – balkon v
izmeri 3,41 m2 in klet v izmeri ca. 4 m2.
Stanovanju pripada tudi sorazmerno solastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta v katerem se nahaja. Navedeno stanovanje se nahaja v objektu, ki
stoji na parc. št. 3893/2, 3893/1 in
3006/1, vse k.o. Domžale, ki je last zastaviteljev, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 53, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
420.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 10. 2000
Z 2000/00237
IZ-14069
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00237, ki ga je dne 4. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka v
Trzinu, številka B 1-L 3-IV-1, z neto koristno površino 83,70 m2 in kletnim prosto-
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rom v izmeri 3,66 m2 ter pripadajočima parkirnima mestoma številka 121 in 122, ki
se nahajata v garažni kleti, ki je last dolžnika in zastavnega dolžnika, vsakega do 1/2,
zastavna pravica v korist upnika Mita, podjetje za proizvodnjo, prevoz in trgovino,
d.o.o., Slamnikarska 18, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
264.755,91 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 10. 2000
Z 2000/00304
IZ-14070
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00304, ki ga je dne 4. 10. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na lokalu v izmeri 44,40 m2 in
vrt v izmeri 23,12 m2, v objektu SPB – 1, na
naslovu Ljubljanska 76 v Domžalah, ki je last
dolžnika in zastavitelja, zastavna pravica v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,490.500 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 10. 2000
Z 2000/00264
IZ-14130
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00264, ki ga je dne 24. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
B 1-L 2 D-I-252, v I. nadstropju, v neto
koristni površini 53,11 m2, s kletnim prostorom v izmeri 2,49 m2 in parkirnim mestom št. 65 v garažni kleti, na naslovu Ljubljanska c. 12C v Trzinu, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki leži na parcelnih št. 111/1,
113/1, 119/27, 119/28 in 120/4, vse
k.o. Trzin, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe št. 073/2000, sklenjene
dne 17. 3. 2000, s prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Kraški zidar, d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana, nepremičninsko
družbo Poteza, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
22 ter IN.CO invest, podjetjem za pripravo
in izvedbo investicij, d.o.o., Tbilisijska 85,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2000
Z 2000/00258
IZ-14132
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00258, ki ga je dne 24. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena z rubežem dvosobnega stanovanja št. B 1-L2L-III-2, v 3. nadstropju
stanovanjske stavbe na Ljubljanski cesti v
Trzinu, v neto koristni površini 53,18 m2, s
kletnim prostorom v izmeri 2,46 m2 in parkirnim mestom št. 86 v garažni kleti, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, stavba stoji na parcelni št.
111/1, 119/27, 119/28, v vložni št. 218,
parcelna št. 113/1 v vložni št. 1986, ter
parcelni št. 120/4 v vložni št. 1356, vse
k.o. Trzin, vpisanih v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, last dolžnice na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne

1. 6. 2000, s prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar, d.d., Cesta
na Lenivec 4, Sežana, nepremičninsko družbo Poteza, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22
ter IN.CO invest, podjetjem za pripravo in
izvedbo investicij, d.o.o., Tbilisijska 85,
Ljubljana, in dolžnico Jano Šubic, Delavska ulica 16, Žiri, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,074.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2000
Z 2000/00253
IZ-14133
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00253, ki ga je dne 24. 8. 2000 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena z rubežem nepremičnine poslovnega prostora, v poslovno-stanovanjskem objektu Malin, ki leži na parcelni št.
96, 95/1, 95/3 (z.k. telo I, v vložku 554,
k.o. Radomlje), 94/3 (z.k. vložek 998, k.o.
Radomlje), označen z oznako 2 in 3, v skupni izmeri 67,40 m2, ki je last dolžnika in
zastavnega dolžnika MITA, d.o.o., Slamnikarska 18, Domžale, pridobljene na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
17. 6. 1999 s prodajalcem Nilson, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 156, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Banke Domžale, d.d.,
Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000 DEM.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2000
Z 2000/00307
IZ-14134
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00307, ki ga je dne 4. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v
izmeri 44,50 m2, z oznako št. 4/1, v poslovno stanovanjskem objektu Malin v Radomljah, ki je last dolžnika in zastavitelja,
zastavna pravica v korist upnice Slovenske
investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 9. 2000
In 23/00
IZ-14003
Na podlagi rubežnega oziroma popisnega in cenilnega zapisnika v izvršilni zadevi
In 23/2000, upnika Vele, trgovska družba
d.d., Ljubljanska c. 63, Domžale, proti dolžniku Kresal Jožetu, Ljubljanska c. 34,
Ivančna Gorica, zaradi izterjave zneska
2,126.395,40 SIT s pp, z ugotovitvijo vrednosti in prodajo dolžnikovega stanovanja,
ki ni vknjiženo v zemljiški knjigi, je bil dne
18. 9. 2000 opravljen rubež, popis in cenitev stanovanja na naslovu Ljubljanska c.
34, Ivančna Gorica, v I. nadstropju, št. stanovanja 4, to je dvosobno stanovanje v
izmeri 57 m2, katera stanovanjska stavba
stoji na parceli št. 31/11, vpisana pri vl. št.
451, k.o. Gorenja vas, etažna lastnina pa
še ni vpisana v zemljiško knjigo. Rubežni
oziroma popisni in cenilni zapisnik z dne
18. 9. 2000 ima pomen zaznambe izvršbe
v izv. zadevi In 23/2000.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 22. 9. 2000
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Z 00/00052
IZ-14107
Na podlagi sklepa tega sodišča z dne
6. 10. 2000, opr. št. Z 00/00052 in rubežnega oziroma popisnega in cenilnega
zapisnika iste opr. št. z dne 5. 10. 2000,
je bil v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, zarubljen in zastavljen poslovni prostor – lokal
št. N4 v poslovnem centru Marles v Grosupljem, ob Grosupeljščici v skupni izmeri
22,95 m2, kateri poslovni objekt stoji na
parceli št. 621/190, k.o. Grosuplje naselje, za terjatev upnika v znesku 5,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 6. 10. 2000
Z 2000/00032
IZ-14061
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00032, ki ga je dne 2. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je
bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju številka 4, v pritličju večstanovanjske
hiše v Ilirski Bistrici, Rozmanova 24/e,
vključno s solastninskim deležem na skupnih prostorih in napravah stanovanjske hiše ter funkcionalnem zemljišču stavbe na
parc. št. 432/4, vpisano v vložku št. 925,
k.o. Ilirska Bistrica, ki je last dolžnice na
podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 10.
1993 številka 362-93/93-4/12, zastavna
pravica v korist upnice Banke Koper, d.d.,
Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,900.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 2. 10. 2000
Z 96/2000
IZ-14053
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 499/2000 z dne 17. 5. 2000
in sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
96/2000 z dne 30. 6. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, do dolžnika Grafist, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Ankaranska c. 7, Koper, na podlagi kreditne pogodbe št. 1060/0001282-00 z dne 15. 5.
2000, v višini 1,450.000 ATS, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan črpanja kredita, z obrestno mero, ki znaša 9,25% letno in je spremenjljiva v skladu z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah Banke, terjatev zapade v plačilo v 60. zaporednih mesečnih obrokih, katerih višina znaša
30.014,92 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila kredita, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo dne 1. 7. 2000, zadnji pa dne
1. 6. 2005, ter ostalimi pogoji, ki so razvidni iz zgoraj navedene pogodbe in sporazuma strank, opravi rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora št. 3/4, 3/5 in 3/6.2, v
izmeri 223,65 m 2, skupaj s pravico uporabe sorazmernega dela uporabe skupnih
prostorov objekta ter stavbnega in funkcionalnega zemljišča in se nahaja v objektu
servisno poslovni objekt ob ankaranski vpadnici – Koper, objekt stoječ na parc. št.
1570/19 in 1570/20, obe vpisani v vl. št.
864, k.o. Koper, kar je last dolžnika, kot je
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to razvidno iz prodajne pogodbe, sklenjene med Koperinvest, d.o.o., Koper in dolžnikom, sklenjene dne 3. 6. 1999, št.
22/99-K.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000
Z 568/2000
IZ-14160
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 568/2000 z dne 19. 9.
2000, je bilo dvosobno stanovanje št. 40, v
izmeri 61,10 m2, ki se nahaja v VI. nadstropju stanovanjske hiše Ul. Janeza Puharja 1,
Kranj, stoječe na parc. št. 182/1, k.o. Huje, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in sta ga
zastavna dolžnika Jusuf Jaskič in Safeta
Jaskić, oba Ul. Janeza Puharja 1, Kranj,
prodbila po prodajni pogodbi št. 383/92,
ki sta jo dne 15. 9. 1993 sklenila s Tekstilindusom Kranj, p.o., v stečaju, na naroku,
opravljenem dne 12. 10. 2000, v navzočnosti dolžnika Emila Jaskića in zastavne dolžnice Safete Jaskić, oba Kranj, Ul. Janeza
Puharja 1, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po odplačilni kreditni pogodbi št.
1-02.400.786 z dne 2. 8. 2000, v višini
280.000 ATS oziroma 20.348,39 EUR s
pripadki, v korist upnice, Posojilnice Bank
Borovlje, r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, A-9170,
Ferlach-Borovlje, Avstrija.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2000
In 00/00479-5
IZ-14051
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. In 00/00479 z dne 28. 8.
2000, je bilo stanovanje na naslovu Brilejeva 19 v Ljubljani, št. 6/12, v izmeri
24,5 m 2, ki je last dolžnika Zakšek Tomaža, Brilejeva 19, Ljubljana, z dnem 28. 9.
2000, zarubljeno v korist upnika M.I.S.,
d.o.o., Ljubljana, Proletarska c. 4, Ljubljana, zaradi izvršbe za izterjavo denarne terjatve v višini 246.255 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000
In 00/00478-5
IZ-14052
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. In 00/00478 z dne 28. 8.
2000, je bilo stanovanje na naslovu Rusjanov trg 6 v Ljubljani, št. 58, v izmeri
50,87 m2, ki je last dolžnice Lenart Alenke, Rusjanov trg 6, Ljubljana, z dnem
28. 9. 2000, zarubljeno v korist upnika
M.I.S., d.o.o., Ljubljana, Proletarska c. 4,
Ljubljana, zaradi izvršbe za izterjavo denarne terjatve v višini 74.799 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000
In 2000/00466-5
IZ-14077
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. In 2000/00466 z dne
22. 8. 2000, je bilo stanovanje na Zakotnikovi 1 v Ljubljani, št. stanovanja 311, v III.
nadstropju, v izmeri 13 m2, ki je last dolžnice Lampret Suzane, Zakotnikova 1, Ljubljana, z dnem 28. 9. 2000, zarubljeno v
korist upnice Emone, z.o.o., Ljubljana, Letališka 5, zaradi izvršbe za izterjavo denarne terjatve v višini 130.189,50 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000

Z 2000/01672-3
IZ-14095
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01672, ki ga je dne 28. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
10, v skupni izmeri 52,65 m2 v tretjem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prijateljeva 11, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
23/49, pri vl. št. 28, k.o.Prule, ki je last
dolžnikov na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 8. 2000, sklenjene s prodajalko Saro Matejo Belec, Prijateljeva ul. 11,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 431.000 ATS
s pp.
OKrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2000
In 99/000291-13
IZ-14109
In 99/00580
In 99/00727
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 15. 3.
2000, opr. št. In 99/00291 in v pristopni
zadevi In 99/00580, izdan sklep o izvršbi
dne 15. 3. 2000 in v pristopni zadevi In
99/00727, izdan sklep o izvršbi dne
15. 3. 2000, je bil dne 22. 9. 2000 opravljen v korist upnice Metalke stanovanjske
storitve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana,
zoper dolžnika Delorenzo Roberta, Ljubljana, Beblerjev trg 8 in Sneberska cesta
122, rubež enosobnega stanovanja št. 51,
v VII. nadstropju stanovanjskega objekta
Beblerjev trg 8, Ljubljana, ki obsega kuhinjo v izmeri 12,13 m 2, sobo v izmeri
18,36 m2, predosbo v izmeri 4,08 m 2,
WC-kopalnico v izmeri 4,06 m2, predsobo
v izmeri 3,65 m2 in pomožni prostori v
izmeri 1,62 m2, vse v skupni izmeri
43,90 m2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2000
Z 2000/01464-8
IZ-14110
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01464 z dne 5. 9. 2000,
je bilo stanovanje, ki obsega naslednje prostore: predprostor v izmeri 3,4 m2, kuhinjo
z jedilnim kotom v izmeri 9,54 m 2, dnevno
sobo v izmeri 21, 35 m 2, predsobo v izmeri
5,4 m2, spalnico v izmeri 13,5 m2, sobo v
izmeri 13,38 m2, kabinet v izmeri 8,95 m 2,
kopalnico v izmeri 5,01 m 2, WC v izmeri
1,99 m 2, teraso v izmeri (28,10 m2)
14,42 m2, v približni izmeri stanovanjske
površine 96,94 m2, kar je stanovanje št.
16 in leži v 2. nadstropju na vzhodni strani,
stopnišču H1, stanovanjskega objekta
H1-2, ki stoji na parc. št. 2219/8, k.o. Zg.
Šiška, soseska ŠS 9, Koseze, na naslovu
v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 104 in mu
pripada tudi sorazmerni solastninski delež
na skupnih prostorih, delih, napravah in
objektih ter na funkcionalnem zemljišču objekta v katerem se nahaja, ki je last dolžnice – zastaviteljice Šifrer Petre, Šišenska c.
21, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 6. 2000 in dodatka k prodajni
pogodbi z dne 12. 7. 2000, sklenjene med
Grden Janezom in Grden Darjo, oba Ulica
bratov Učakar 104, Ljubljana, kot prodajalcema in dolžnico-zastaviteljico kot kupcem,
z dnem 3. 10. 2000 zarubljeno v korist
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upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 371.000 ATS v tolarski protivrednosti
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2000
Z 2000/01660-4
IZ-14111
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01660 z dne 3. 10.
2000, je bilo stanovanje v Ljubljani, Tržaška c. 51, v VI. nadstropju stanovanjske
hiše, ležeče na parc. št. 784 in 785/1,
k.o. Ljubljana-Vič, v skupni izmeri
82,96 m2, ki je last zastaviteljice Deberšek
Gordane, Tržaška 51, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 12. 1998,
sklenjene s prodajalcem Jagodič Marijo in
Jagodič Markom, oba Omersova 62, Ljubljana, z dnem 3. 10. 2000, zarubljeno v
korist upnika Hypo Bank, d.d., Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000
Z 2000/01319-7
IZ-14112
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01319 z dne 3. 10.
2000 je bilo stanovanje v bloku J 19 v
stanovanjski soseski Nove Jarše, ki v naravi predstavlja enoinpolsobno stanovanje št.
22, v 4. nadstropju, v približni izmeri
43,05 m2, na naslovu Kvedrova 13, v Ljubljani, ki je last zastaviteljice Perdih Justine,
Kajuhova 13, Ljubljana, na podlagi pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega
dela stavbe z dne 3. 2. 1971, sklenjene s
prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova 2, Ljubljana, z
dnem 3. 10. 2000 zarubljeno v korist upnika Sklad za vzajemno pomoč samostojnih
obrtnikov Slovenije, Vošnjakova 6, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000
Z 2000/01619-5
IZ-14114
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01619 z dne 6. 9. 2000,
je bila pritlična enodružinska stanovanjska
hiša na naslovu V Murglah 185, v Ljubljani,
v Kareju K, tip V-A2-2, št. 339, v neto izmeri
102,70 m2, s pripadajočim zemljiščem in
garaža št. 339, v Kareju K, vse v območju
zazidalnega otoka VS – 103 Murgle, III.
faza v Ljubljani, stoječih na delih zemljišč
parc. št. 376/1 in 371/1 k.o. Trnovsko
predmestje, ki je last dolžnika Koščak Alojzija, na vasi 13, Rakek, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 13. 8. 1992, med
družbo IMOS – splošno gradbeno podjetje
Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, Taborska cesta 13, kot prodajalcem in Koščak Alojzem,
Rakek, Heroja Iztoka 13, kot kupcem, z
dne 26. 9. 2000 zarubljena v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 100.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000
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Z 2000/01534-3
IZ-14115
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01534 z dne 3. 10.
2000, je bilo dvoinpolsobno stanovanje,
velikosti ca. 80 m2, tip B, št. 9, v I. nadstropju, v lameli 1, Mala ulica v Soseski BS
7, Ljubljana-Bežigrad, ki je last zastaviteljice Šenk Marije Marjete, Mucherjeva 1,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. LJ 874 VA/GA z dne 4. 5. 1972,
sklenjene s prodajalcem SGP Stavbenik
Koper, z dne 3. 10. 2000 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,880.600 SIT in 3,029.400 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000
Z 2000/01578-4
IZ-14117
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01578 z dne 3. 10.
2000, je bilo enosobno stanovanje št. 2, v
skupni površini 35,79 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Križna 4, Ljubljana, vpisani vl. št. 87, k.o. Brinje II, parc. št.
873, vključno z idealnim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah in pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika Prometej, izobraževanje, svetovanje in posredovanje, d.o.o., Križna 4, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 18. 6. 2000, s prodajalcem Drenik
Viktorjem, Križna 4, Ljubljana, z dne 3. 10.
2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,400.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000
Z 2000/01582-3
IZ-14118
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01582 z dne 3. 10.
2000, je bil poslovni prostor v objektu Malo gospodarstvo BP 6/4 1B, na naslovu
Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 11, in sicer
niz I. boks 1 in 2, v izmeri 348 m2, na parc.
št. 678/4, 670/5, 677/4, 677/6, 672/4,
672/5, 671/4, 671/6, 671/7, k.o. Nadgorica, ter parc. št. 883/2, 887/1, 886/1,
894/19, 885/7, k.o. Črnuče, ki je last
zastaviteljice Eržen Ljubice, Grassellijeva
ulica 2, Ljubljana, na podlagi pogodbe o
izročitvi poslovnega prostora malo gospodarstvo BP 6/4 1B, sklenjene dne 10. 3.
1989 z investitorjem SOZ Galeb Izola,
TOZD Trženje Inženiring in Eržen Ljubico,
Škofova 1, Ljubljana, z dnem 3. 10. 2000
zarubljen v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,150.000 ATS v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije v pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000
Z 2000/01665-3
IZ-14120
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01665 z dne 3. 10.
2000, je bilo stanovanje št. M8, v izmeri
60,58 m2, z balkonom v izmeri 9,84 m2, v
mansardi objekta na Donovi cesti 2, Med-

vode ter podstrešje med mansardama M8
in M3, v skupni izmeri 91,38 m 2, v mansardi navedenega objekta, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
M8-2/PSOM/98 z dne 17. 12. 1998,
sklenjene s prodajalcem IPC Holding,
d.o.o., Tacenska 133, Ljubljana, z dnem
3. 10. 2000 zarubljeno v korist upnika Volksbank – Ljudska banka, d.d., Miklošičeva
30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 130,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000
Z 2000/01662-5
IZ-14121
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01662 z dne 18. 9.
2000, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
48, v izmeri 67,78 m2, v petem nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Brodarjev
trg 7, v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1093,
1180/2, 1176/2, 1173/2 in 1172/2, vpisanih pri vl. št. 558, na parc. št. 1175/2 in
1175, vpisanih pri vl. št. 388 in na parc.
št. 1178/3 in 1177/2, vpisanih pri vl. št.
241, vse k.o. Moste, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani, s pravico
uporabe na funkcionalnem zemljišču ter solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah, ki je last dolžnice Kogelnik Marjane, Brodarjev trg 7, Ljubljana, na
podlagi pogodbe o ugotovitvi solastninskega deleža z dne 29. 9. 1988, sklenjene
med prodajalcem Osnovno šolo Karel Destovnik Kajuh, Ljubljana in dolžnico, v idealnem solastniškem deležu do 22,13% in
na podlagi kupne pogodbe z dne 31. 10.
1991, sklenjene med prodajalcem Osnovno šolo Karel Destovnik Kajuh, Ljubljana in
dolžnico, v idealnem solastniškem deležu
do 77,87%, z dnem 3. 10. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,800.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2000
Z 2000/01354
IZ-14122
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01354, ki ga je dne 3. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 7, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, na naslovu Igriška ulica 3, v
izmeri 154,03 m 2, ki je last zastavitelja na
podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 5.
2000, sklenjene s prodajalko Jasno Cepuder Sedmak, Igriška 3, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Volksbank – Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,000.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000
Z 2000/01468-6
IZ-14152
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01468 z dne 28. 9.
2000, so bili poslovni prostori v skupni
izmeri 291,22 m2 (enote I, J, H) s sorazmernim deležem na skupnih delih in napravah, ki so last dolžnika Tekstil pletilstvo, d.d., Prosenjakovci 97a, Ljubljana, z
dnem 28. 9. 2000 zarubljeni v korist upni-
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ce Pomurske banke, d.d., Murska Sobota,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Murska Sobota, Trg zmage 7, Murska Sobota, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000
Z 2000/01523-6
IZ-14157
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01523 z dne 3. 10.
2000, je bilo štirisobno stanovanje št. 12,
v izmeri 93,35 m2, v 8. nadstropju stanovanjske zgradbe Brilejeva 20, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 124/2, vl. št. 1462,
k.o. Dravlje, skupaj s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objekih in
napravah, ki je last dolžnikov Srimac Antuna in Sonje, oba Brilejeva 20, Ljubljana,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 15. 3. 1993, sklenjene s
prodajlcem RS, Ministrstvom za obrambo,
z dne 3. 10. 2000, zarubljeno v korist
upnika Ilić Darko, Chengdujska 16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 107.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2000
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ma, z dnem 25. 9. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,135.000 SIT s
pp, zoper dolžnico Ireno Kogoj po pogodbi o kreditu, reg. št. 010-5055/01 z dne
15. 5. 2000 in 3,965.000 SIT s pp, zoper
dolžnika Igorja Kogoja, po pogodbi o kreditu, reg. št. 010-5056/33 z dne 15. 5.
2000.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2000
Z 2000/01506-7
IZ-14149
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01506 z dne 28. 9.
2000, je bilo stanovanje št. 1, v 1. nadstropju na naslovu Kumrovška 9 v Ljubljani, s sorazmernim deležem na skupnih delih in napravah, ki je last dolžnikov Štampar
Aljoše, Pivška 1a, Postojna in Strojin Anje,
Prušnikova 25, Ljubljana, z dnem 28. 9.
2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,595.050 SIT s pp in 3,904.950 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000

Z 2000/01323-11
IZ-14141
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01323 z dne 26. 9.
2000, je bil poslovni prostor, lokal št.
15/A, v poslovno trgovskem centru Ledina
v Ljubljani, v etaži pritličja med osjo D-D in
7-8, v izmeri 17,85 m2, s sorazmernim deležem na skupnih delih in napravah, ki je
last zastaviteljev Dončev Žana in Katice,
oba Polje cesta VI/18, Ljubljana, z dnem
26. 9. 2000 zarubljen v korist upnice Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2000

Z 2000/01504-7
IZ-14153
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01504 z dne 28. 9.
2000, je bilo stanovanje št. 18 v drugem
nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Glinškova ploščad 10, Ljubljana, s
sorazmernim deležem na skupnih delih in
napravah, ki je last zastavitelja Roka Goloba, Ulica bratov Učakar 58, Ljubljana, z
dnem 28. 9. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,900.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000

Z 1999/01021-8
IZ-14142
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01021 z dne 25. 9.
2000, je bilo stanovanje v Ljubljani, v objektu S-4, na soseski Vi, med Hubadovo in
Turnerjevo ulico, s sorazmernim deležem
na skupnih delih in napravah, ki je last zastaviteljice Modic Dolžan Ane Draguše, Ul.
Poh. bataljona 10, Ljubljana, in se ji prepoveduje nadaljnje obremenjevanje in odtujitev navedene nepremičnine, z dnem
25. 9. 2000 zarubljeno v korist upnice
SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,600.000 SIT in 4,320.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2000

Z 2000/01573
IZ-14158
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01573, ki ga je dne 6. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na:
– poslovni enoti št. 4, v izmeri
139,11 m2, v pritličju poslovno-trgovskega centra na naslovu Tbilisijska cesta 57/b,
v Ljubljani, s souporabo funkcionalnega
zemljišča ter skupnih prostorov, naprav in
objektov, ki stoji na zemljišču s parc. št.
479/6, vl. št. 5024, k.o. Trnovsko predmestje, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 20/99-PTC VIČ 2,
sklenjene dne 7. 6. 1999, s prodajalcem
Investplan, d.o.o., Ljubljana;
– poslovni enoti št. 5, v izmeri
140,45 m2, v pritličju poslovno-trgovskega centra na naslovu Tbilisijska cesta 57/b,
v Ljubljani, s souporabo funkcionalnega
zemljišča ter skupnih prostorov, naprav in
objektov, ki stoji na zemljišču parc. št.
479/6, vl. št. 5024, k.o. Trnovsko predmestje, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 21/99-PTC VIČ 2,
sklenjene dne 7. 6. 1999 s prodajalcem
Investplan, d.o.o., Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske ban-

Z 2000/01533-5
IZ-14146
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01533 z dne 25. 9.
2000, je bilo mansardno stanovanje št. 7,
na naslovu Miličinskega 3 v Ljubljani, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih
in napravah, last Irene Kogoj do 2/3 in
Igorja Kogoja do 1/3, na podlagi prodajne
pogodbe in aneksa, sklenjenih s prodajalko Ano Zaletelj in dolžnikoma kot kupce-

ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
50,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2000
Z 2000/00849
IZ-14065
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00849 z dne
3. 10. 2000, je bila ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 7, v Račah, Ljubljanska cesta 16, v I. mansardi objekta C,
zgrajenega na parc. št. 2540/1, pripisani
vl. št. 1869, k.o. Rače, ki ni vpisano v
etažni lastnini in meri 64,30 m 2, stanovanjske površine in 1,50 m2 kleti ter je last
Štern Mirjane do 4/6 celote ter Štern Anje
do 1/6 celote in Štern Mateja do 1/6 celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 6. 1999, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,578.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2000
Z 2000/00837
IZ-14079
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00837 z dne
5. 10. 2000, je bila ustanovljena na stanovanju št. 12, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na Koroški cesti 79 v Mariboru, ki
se nahaja na parc. 1948, k.o. Koroška
vrata, v skupni izmeri 54,31 m2 ter s pravico souporabe skupnih delov in funkcionalnega zemljišča, katerega izključna lastnica
je dolžnica oziroma zstaviteljica Antevski
Ana-Marija, na podlagi prodajne pogodbe
št. 19/93 z dne 19. 5. 1993 in aneksa k
prodajni pogodbi št. 19/93 z dne 8. 9.
2000, zastavna pravica v korist upnika RAP
– Leasing, d.o.o. Masarykova 17, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,709.457 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 2000
Z 2000/00810
IZ-14080
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00810 z dne
5. 10. 2000, je bila ustanovljena na stanovanju št. 3, v I. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, na naslovu Cafova ul. 6, ki
meri 76,80 m 2 in obsega kuhinjo v izmeri
19,30 m2 sobo v izmeri 14,55 m2, sobo v
izmeri 14,05 m2, sobo v izmeri 7 m2, hodnik v izmeri 7,95 m2, WC v izmeri
2,75 m 2, kopalnico v izmeri 3,10 m 2,
shrambo v izmeri 0,75 m 2, balkon oziroma
teraso v izmeri 4,35 m2 in druge prostore v
izmeri 3 m2. Stanovanjska stavba, v kateri
se nahaja navedeno stanovanje, stoji na
parc. št. 1100/1, vl. št. 1178, k.o. Maribor – grad, last prodajne pogodbe z dne
17. 4. 1992, overjene dne 17. 5. 1993
pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota
Maribor, pod III Ov-2956/93, izvirnik aneksa k prodajni pogodbi z dne 17. 1. 2000,
sklenjena med prodajalcem Občino Maribor in kupcema Žnidaršič Ireno in Žnidaršič Zvonkom, zastavna pravica v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
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šini 428.000 ATS v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 2000
Z 2000/00811
IZ-14081
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00811 z dne
5. 10. 2000, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 3, v I. nadstropju v
Mariboru, Gosposvetska 27/a, stoječega
na parc. št. 1148, k.o. Koroška vrata, v
skupni izmeri 71,31 m2, last Gostenčnik
Dušana, Gostenčnik Boruta in Gostenčnik
Kristine Danijele, vsakega do 1/3 celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 37/91 z dne 18. 11.
1991, zastavna pravica v korist upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,465.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 2000
Z 2000/00753
IZ-14105
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, št. SV 1097/00 z
dne 14. 7. 2000, v skladu s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2000/00753 z dne
9. 10. 2000, opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – dela
lokala z ločenim vhodom v velikosti
58,89 m2, ki se nahaja desno od električnih rolo vrat v poslovnem prostoru – trgovskem lokalu št. K 1.07, v poslovnem objektu CITY, stoječem na parc. št. 1771 in
1772, v k.o. Maribor-grad, s sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih, napravah in objektih ter funkcionalnem zemljišču objekta, last dolžnika in zastavitelja
Zorana Brumena, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 6. 2000, sklenjene s prodajalcema Murko Nevenko in Murko Jožetom, v zavarovanje denarne terjatve upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, v
višini 206.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2000
Z 2000/00864
IZ-14135
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00864 z dne
10. 10. 2000 je bila ustanovljena na poslovnem prostoru v nadstropju poslovno
trgovskega objekta Brezje, v izmeri 28 m2,
ki se nahaja med osmi 8–9 in A–C, kateri
stoji na parceli št. 784/2, pripisani k vl. št.
339, k.o. Brezje, katerega solastnika vsak
do 1/2 sta zastavitelja Tkalčič Metka in
Tkalčič Silvester, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 12. 1. 1995, sklenjene s
prodajalcem Investa, d.o.o., zastavna
pravica v korist upnika Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. Gen. m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 250.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sdoišče v Mariboru
dne 10. 10. 2000
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In 2000/00288
IZ-14163
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 2000/00288
z dne 29. 9. 2000, je bilo v izvršilni zadevi
upnika Gama, gradbeno podjetje, d.o.o.,
Ljubljanska ul. 9, Maribor, ki ga zastopa
odvetnik Andrej Vovšek iz Maribora, proti
dolžniku Romanu Leljaku, stan. Cafova 5,
Maribor, zaradi izterjave 5,675.972 SIT s
pripadki, zarubljeno na naroku dne 29. 9.
2000, dvosobno stanovanje, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Cafovi ulici 5 v
Mariboru.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2000

rovanja denarne terjatve upnice v višini
10,000.000 SIT s pripadki, zarubljena na
naroku dne 10. 10. 2000, in sicer vrstna
stanovanjska hiša, stoječa na parc. št.
197/5, v izmeri 91 m 2 in dvorišče 220 m2,
k.o. Krčevina, naslov Terčeva 47, Maribor, katere lastnica je zastaviteljica Breda
Horvat, na podlagi pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih z dne 23. 6.
1994, vse v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, 1520 Ljubljana, podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, 2001 Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2000

Z 2000/00931
IZ-14138
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00931 z dne
11. 10. 2000, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 3, v I. nadstropju, levo
od stopnišča stanovanjske hiše Radvanjska 45, Maribor, ki obsega 78,17 m2 stanovanjske površine, 12 m2 terase in 3 m 2
kletne shrambe, stoječe na parceli št.
2351, pripisani k vl. št. 1067, k.o. Tabor,
katerega solastnika vsak do 1/2 sta zastavitelja Ivan Turniški in Slavica Turniški-Simionova, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6. 1998, sklenjene s prodajalcem Koren Jakobom, zastavna pravica v
korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald –
St. Oswald, reg. Gen.m.b.H., Eibiswald
85, Eibiswald, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2000

Z 2000/00472
IZ-14162
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00472 z dne
12. 10. 2000, je bila ustanovljena na štirisobnem stanovanju št. 18, v tretji etaži stanovanjskega bloka na ulici Staneta Severja
6 v Mariboru, v izmeri 88,80 m 2 bruto stanovanjske površine, ter 78 m2 neto, in sicer predprostor v izmeri 7,65 m2, hodnik v
izmeri 3,50 m2, kuhinja v izmeri 12,60 m2,
dnevna soba v izmeri 16,25 m2, kopalnica
v izmeri 3,85 m2, WC v izmeri 1,55 m2,
soba 1 v izmeri 11,05 m2, soba 2 v izmeri
7,75 m 2, soba 3 v izmeri 13,80 m2 in vrtna
terasa v izmeri 10,80 m2, na osnovi originalne pogodbe št. 1 z dne 13. 3. 2000,
zastavna pravica v korist upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,923.000
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2000

Z 2000/00930
IZ-14139
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00930 z dne
11. 10. 2000, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 20, v 4. nadstropju
stanovanjske hiše Kardeljeva 80, Maribor,
ki obsega 57,35 m2 stanovanjske površine, stoječe na parceli št. 84, k.o. Sp. Radvanje, katerega izključna lastnica je zastaviteljica Hipolita Canjuga, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3. 1998,
sklenjene s prodajalcem Marjanović Marijo
in Đorđem, zastavna pravica v korist
upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St.
Oswald, reg. Gen.m.b.H., Eibiswald 85,
Eibiswald, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 220.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2000
Z 2000/00909
IZ-14154
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/00909 z dne
10. 10. 2000, je bila v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26,
2001 Maribor, ki ga zastopa Viktorija Frelih, proti dolžnici notarki Bredi Horvat, Maribor, Vetrinjska 11 in zastaviteljici Bredi
Horvat, Terčeva 47, Maribor, zaradi zava-

Z 122/2000
IZ-14098
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Kopra, opr.št. SV 910/00 z
dne 25. 8. 2000, zaradi zavarovanja upnikove (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki jo na
podlagi pooblastila zastopa Sonja Ražman)
denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastaviteljev Maglica Vladmirja in Maglica Lidije, oba Beloriška cesta
70, Portorož, vsakega do 1/2, zarubi trisobno stanovanje v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Belokriška cesta številka
70, Portorož, v izmeri 69,82 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 5,58 m 2, sobo v izmeri
14,04 m2, sobo v izmeri 13,45 m2, sobo v
izmeri 20,43 m2, kopalnico z WC-jem v
izmeri 7,20 m2, WC v izmeri 1,61 m2, hodnik v izmeri 7,51 m2, balkon oziroma teraso in pripadajočo trajno pravico souporabe skupnih prostorov hiše ter funkcionalnega zemljišča, ki pripada hiši, stanovanjska stavba stoji na parc. št. 932/2, vl. št.
290, k.o. Portorož, kar sta vse zastavitelja
pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 11.
1991, sklenjene s prodajalcem Hoteli Riviera, p.o., Obala 33, Portorož.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 10. 2000
Z 00/84
IZ-14101
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici, opr. št. Z 00/84, dne 6. 7.
2000, je bila nepremičnina – stanovanje
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št. 7, v 3. nadstropju stanovanjske hiše v
Radovljici, na Gradnikovi cesti 121, ki obsega kuhinjo v izmeri 2,29 m2, sobo v izmeri 16,56 m2, sobo v izmeri 11,38 m2, sobo
v izmeri 13,12 m2, predsobo v izmeri
4,06 m 2, WC in kopalnico v izmeri
4,34 m 2, balkon oziroma ložo v izmeri
4,59 m 2 in klet v izmeri 2,20 m2, skupaj
torej 60,54 m2, ki je last zastaviteljev Silve
Stanek in Janka Staneka st., oba Gradnikova cesta 121, Radovljica, vsakega do
1/2, na podlagi originalne kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 30. 4. 1993 med
Grand Hotelom Toplice Bled, p.o., Cesta
Svobode 12, Bled, kot prodajalcem in zastaviteljema kot kupcem, zarubljena v korist upnika Koerntner Sparkasse Ag, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v znesku 330.000 ATS.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 10. 2000
Z 00/82
IZ-14102
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici, opr. št. Z 00/82, dne 6. 7.
2000, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 5, v pritličju objekta B3 na Bledu, na naslovu Alpska 19, v izmeri
30,66 m2 (stanovanjska stavba, v kateri se
nahaja navedeno stanovanje, se nahaja v
objektu B3 in B4 na parc. št. 305/3,
304/2, 303/4, 377/1, 305/4 in 303/6,
vse k.o. Žaleče. Stanovanju pripada tudi
sorazmeren delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se nahaja), ki je last zastaviteljice Nevenke Zekić,
Alpska 19, Bled, na podlagi originalne kupoprodajne pogodbe št. 20/08EG, sklenjene dne 7. 10. 1998 med Energogradnje, d.d., Ljubljana, Poljanska cesta 15,
kot prodajalcem in zastaviteljico kot kupcem, zarubljena v korist upnika Koerntner
Sparkasse Ag, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne terjatve v znesku
1,400.000 ATS.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 10. 2000
Z 00/80
IZ-14104
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici, opr. št. Z 00/80, dne 6. 7.
2000, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 14, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka na Bledu, Alpska 17, v
skupni izmeri 91,56 m2 (stanovanjska stavba, v kateri se nahaja navedeno stanovanje, stoji na parc. št. 305/3, 304/2,
303/4, 377/1, 305/4 in 303/6, vse k.o.
Žaleče. Stanovanju pripada tudi sorazmeren delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja), ki
je last zastaviteljice Ivice Javor-Strašnik,
Alpska cesta 17, Bled, na podlagi originalne
kupoprodajne
pogodbe
št.
0403-S-36/1-477/91, sklenjene dne
16. 1. 1992 med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve, kot prodajalcem in zastaviteljico kot kupcem, zarubljena v korist upnika Koerntner Sparkasse
Ag, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

njegove denarne terjatve v znesku
2,150.000 ATS.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 10. 2000
In 4/2000
IZ-14144
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In
4/2000 z dne 28. 1. 2000, se v korist
upnice Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, zaradi izterjave
2,215.975,50 SIT s pp, v skladu z 211/III
členom ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 7 in kletnega prostora na naslovu Begunje št. 50, v
skupni izmeri 61,13 m2 in 28 m 2 neobdelane podstrešne ter parkirnega prostora,
last dolžnika do 1/2. Stanovanje se nahaja
v mansardi večstanovanjske hiše, ki stoji
na parc. št. 31, vpisana pri vl. št. 870 in
parc. št. 32, vpisane pri vl. št. 1037, vse
k.o. Begunje, last dolžnika Toman Damjana, Vojkova ul. 1, Lesce, ki ga je pridobil
na podlagi kupne pogodbe z dne 8. 7.
1996 med Alpdomom Radovljica, inženiring, p.o., Cankarjeva 1, Radovljica, kot
prodajalcem.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 10. 10. 2000
Z 193/2000
IZ-14165
Na podlagi sklepa opr. št. Z 193/2000
z dne 14. 9. 2000, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah je bilo:
– stanovanje št. 53, v izmeri 71,4 m2,
ki obsega kuhinjo 11,76 m2, sobo
18,54 m2, sobo 12,96 m2, sobo 9,66 m2,
hodnik 8,35 m2, kopalnico 5,32 m2, teraso 3,79 m2 in druge prostore 0,95 m 2, v
stanovanjski hiši, na naslovu Trg revolucije
2a, Trbovlje, ki je last zastavitelja Janeza
Perdiha, stanujočega Trg revolucije 2a, Trbovlje, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 14/11/91, sklenjene dne 18. 11.
1991 z Industrijskim podjetjem Mehaniko
Trbovlje, d.d., Trbovlje, dne 2. 10. 2000
zarubljeno v korist upnice Probanke, d.d.,
Maribor, Gosposka 23, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
120,000.000 SIT s pripadki;
– enainpolsobno stanovanje, locirano v
P nadstropju, št. 2, v izmeri 49 m2, skupaj
s kletjo, ter solastniški delež na skupnih
prostorih, delih in objektih, vse na naslovu
Sallaumines 4a, ki je last zastaviteljice Marije Rezar, stanujoče Savinjska c. 38, Trbovlje, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 11. 1993, sklenjene z Zavodom
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, dne 2. 10. 2000 zarubljeno v
korist upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 120,000.000 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 10. 2000
In 69/2000
IZ-14058
V zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v
Velenju z dne 5. 9. 2000, opr. št. In
69/00, se opravi rubež nepremičnine, ki
še ni vpisana v zemljiško knjigo in ki v naravi predstavlja stanovanje št. 14, v III. nadstropju stanovanjskega bloka v Velenju,
Jenkova 5, v skupni izmeri 47,81 m 2, last

dolžnikov Dobrice Dimič in Slavice Dimič,
za vsakega do 1/2.
Rubež te nepremičnine-stanovanja ima
pomen vknjižbe zastavne pravice v korist
upnice Posojilnice-Bank Podjuna Eberndorf/Dobrla vas, Avstrija, ki jo zastopa odvetnica Silvestra Pikl iz Mozirja, na tej nepremičnini.
Dolžnikoma je prepovedano razpolagati
z zarubljeno nepremičnino, to je citiranim
stanovanjem pod pretnjo kazenske odgovornosti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 29. 9. 2000
Z 00/00126
IZ-13963
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa SV 989/00 z dne 25. 8. 2000, sklenjenega pred notarko Marino Ružič Tratnik iz
Ljubljane, se za zavarovanje denarne terjatve upnika v znesku 500.000 DEM s pp in
pogoji, razvidnimi iz notarskega zapisa in
pogodbe o dolgoročnem kreditu, št.
3599/00 z dne 16. 8. 2000, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in ki je last dolžnika – zastavitelja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
1/99/306-2; 307-2/P+N, sklenjene s prodajalcem Silan, podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova
10, in sicer nepremičnine, ki stoji na parc.
št. 903/2, 1560/1, 1560/7 in 1572/2,
k.o. Dolenji Logatec, kar v naravi predstavlja dva lokala, s parkirnim mestom v kletni
etaži, in sicer lokal 306-2, lociran v objektu
306, ki obsega klet, pritličje in nadstropje v
skupni izmeri 675,10 m2 in lokal 307-2, lociran v objektu 307, ki obsega pritličje in
nadstropje v skupni izmeri 484,88 m2.
Grafični prikaz zastavljenih nepremičnin,
na katerih je upnik s podpisom tega zapisnika pridobil zastavno pravico, se nahaja v
izvršilnem spisu, in sicer so zastavljene nepremičnine označene in zatemnjene.
Glede na to, da je upnik pridobil zastavno pravico na podpisanih in zastavljenih
nepremičninah, dolžnik z nepremičninami
ne sme razpolagati, ker bi v nasprotnem
primeru storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 9. 2000
Z-2000/00133
IZ-14066
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 899/00 z dne 5. 9. 2000 se
za zavarovanje upnikove denarne terjatve v
znesku 165.000 USD v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila z rokom vračila do 31. 12.
2007, z obrestno mero TOM +9% ter ostalimi pogoji iz pogodbe z dne 3. 8. 2000 s pp
dovoli zavarovanje z rubežem, ustanovitvijo
in zaznambo zastavne pravice, in sicer na
stroju za izdelavo PE in papirnih vrečk, model PBE-4, proizvajalca Wooshin Machine
C.O. Korea, s serijsko številko stroja
00878/00, inventarna št. 0006 – stroj je
lociran na naslovu Grčarevec 56, 1370
Logatec, ki je last dolžnika in zastavitelja
Bergnach Mira, s.p., Ber-pak, izdelovanje
drobnih plastičnih in papirnih izdelkov, Tovarniška 14, 1370 Logatec.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 9. 2000
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Razpisi
delovnih mest
Ob-38564
Ministrstvo za gospodarske dejavosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, Komisija za izvedbo javnega razpisa za direktorja Agencije
za energijo v skladu s prvim odstavkom
83. člena energetskega zakona (Ur. l. RS,
št. 79/99 in 8/00), drugim odstavkom
8. člena sklepa o ustanovitvi Agencije za
energijo (Ur. l. RS, št. 54/00) in določbami Agencije za energijo (Ur. l. RS, št. 102)
razpisuje delovno mesto
direktorja Agencije za energijo.
Kandidati za direktorja morajo poleg
splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še
naslednje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo tehnične,
ekonomske ali pravne smeri z magisterijem,
– da ima najmanj 10 let delovne
dobe,

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

Št.
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– da ni pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje ali prekršek s področja gospodarstva,
– da je strokovnjak s področja energetike.
Dokazila za peto alineo prejšnjega
odstavka naj vsebujejo podatke o dosedanjih izkušnjah, objavljenih razpravah in člankih ter kratkim programom organiziranja
agencije.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev kandidati pošljejo na Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Komisijo za izvedbo javnega razpisa za direktorja
Agencije za energijo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis”, v osmih dneh po objavi razpisa.
Po končanem razpisnem postopku bo
komisija za izvedbo javnega razpisa za direktorja posredovala vloge kandidatov, ki
bodo izpolnjevali pogoje, Vladi Republike
Slovenije, ki bo imenovala kandidata za dobo 5 let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključku
razpisa.
Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

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

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

Št. 19/00
Ob-38501
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija lokalne ceste, odsek križišče Babiči
– Marezige, km 0,000 – 1,900.
3. Kraj izvedbe del: naselje Marezige pri
Kopru.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: 10. 2.
2001.
5.
Mestna občina Koper

Popravek
Št. 799-03/58-00-6-640
Ob-38657
V javnem razpisu naročnika Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Destradijev trg
11, 6000 Koper, faks 05/62-74-922, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101 z
dne 6. 11. 2000, Ob-38055, katerega predmet naročila je izbor najugodnejšega dobavitelja pripravljene hrane za potrebe prehrane
zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje kazni
zapora Koper – Oddelek Nova Gorica, se
9. točka popravi in se pravilno glasi:
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik ne bo zahteval bančne garancije za resnost ponudbe.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper
Št. 81-33/OB
Ob-38377
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, telefaks 01/474-31-22.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Beričevo.
(b) Količina (blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev), ki ga je potrebno dobaviti:
menjava usmernikov 220 V in menjava
DEA v RTP Beričevo.
(c) Celovitost ponudbe: upoštevane bodo celovite ponudbe in delne ponudbe za
DEA ter za usmernike 220 V.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 7. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 7. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago in na
vpogled pri naročniku med 8. in 12. uro v
tajništvu Sektorja za vzdrževanje, IV. nadstropje, Mojca Ferlež, tel. 01/174-24-41,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 10. uri, pri naročniku,
sejna soba D/IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna
oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
v višini 10% ponudbene vrednosti naročila,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
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BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),
– pisno dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
naročila (podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah kadrov),
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirana na vsaki strani podpisana
in potrjena z žigom,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafirano in žigosano menično izjavo
v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran in žigosan vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran in žigosan vzorec bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega davčnega urada, da je ponudnik zavezanec za DDV,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– potrdili Okrožnega sodišča iz katerih
je razvidno da:
– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datumi
potrdil ne smejo biti starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta pogodbe v Republiki Sloveniji),
– pisna dokazila – pooblastila ponudnika oziroma podizvajalca s strani proizvajalca opreme, da je ponudnik oziroma podizvajalec strokovno usposobljen in pooblaščen za montažo in vključitev ponujene
opreme v obratovanje,
– pisna dokazila o članstvu ponudnika v
Inženirski zbornici Slovenije pa tudi dokazila o članstvu ponudnikovih zaposlenih v IZS,
– predstavitev firme podizvajalca (podponudnika), iz katere je razvidna njegova
kadrovska in tehnološka opremljenost in
usposobljenost za izvedbo dobave opreme
in del v ponujenem obsegu,
– izjava ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
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ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo v skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstne dobave iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– v primeru, da ponudnikova ponudba
presega vrednost 50,000.000 SIT, mora
ponudnik predložiti mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila (v skladu z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov, Uradni list RS, št. 71/99 in
78/99).
Odredba zahteva, da mnenje pooblaščenega revizorja izkazuje poravnane obveznosti na dan oddaje ponudbe. Kolikor se datum oddaje ponudbe ne bo skladal z datumom, ki ga bodo ponudniki izkazovali v mnenju pooblaščenega revizorja, bomo tako
ponudbo kot nepopolno izločili;
– detajlno specifikacijo dobave opreme
in storitev za zamenjavo DEA v skladu z
zahtevami razpisa,
– detajlno specifikacijo dobave opreme
in storitev za zamenjavo usmernikov v skladu z zahtevami razpisa,
– specifikacijo dobavljene opreme in storitev za zamenjavo DEA v skladu z razpisnimi pogoji, iz katere bo nedvomno razvidno,
kdo je dobavitelj, kdo proizvajalec in kdo
montažer opreme,
– specifikacijo dobavljene opreme in storitev za zamenjavo usmernikov v skladu z
razpisnimi pogoji, iz katere bo nedvomno
razvidno, kdo je dobavitelj, kdo proizvajalec
in kdo montažer opreme,
– izpolnjene tabele tehnoloških parametrov za DEA in za usmernike,
– spisek priloženih dokazil o ustreznosti
zahtevanim predpisom, standardom in normativom,
– ovrednoteni detajlni spisek dobave tehnične in tehnološke dokumentacije,
– ovrednoteni spisek rezervnih delov po
presoji proizvajalca,
– ovrednoteni program šolanja kadrov,
program prevzemnih preskusov v tovarni in
na terenu,
– tipski atesti in rezultati preskusov pred
zagonom sistema po zaključeni montaži za
izbrani referenčni objekt,
– predlog terminskega plana za oba dela projekta posebej,
– ostale zahtevane dokumente v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (55% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– potrjene reference s strani uporabnikov, za isti rang moči za obdobje dveh let

od dane ponudbe ter z možnostjo ogleda
referenčnega objekta (5% delež),
– ovrednoten spisek dobave tehnične in
tehnološke dokumentacije iz katerega je
razvidna kvaliteta dobave opreme in storitev
(10% delež),
– servis, rezervni deli, predložen program šolanja kadrov, ovrednoteni stroški za
preventivno vzdrževanje za 10 let po izteku
garancijske dobe (10% delež),
– ustreznost zahtevanim tehnološkim parametrom (10% delež),
– priloženi tipski atesti in rezultati posebnih preskusov pri zagonu referenčnega objekta (7% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije je Danilo Kranjc, tel.
01/474-34-30, 041/766-097.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prvi razpis je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/00,
vendar je bil razveljavljen.
17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-38390
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Otroški vrtec Metlika, Župančičeva
1, 8330 Metlika, tel. 369-12-80, faks
369-12-87.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Otroški vrtec Metlika, Župančičeva 1, 8330 Metlika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. sveže sadje in zelenjava,
IV. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
V. meso in mesni izdelki,
VI. ribe in konzervirane ribe,
VII. perutnina,
VIII. jajca,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine,
X. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se poteguje samo za del (skupino)
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 14,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov (skupin) naročila, ki se bodo morda oddajali posamično:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 1,230.000 SIT,
II. mleko in mlečni izdelki: 1,600.000
SIT,
III. sveže sadje in zelenjava: 3,160.000
SIT,
IV. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje: 420.000 SIT,
V. meso in mesni izdelki: 4,600.000 SIT,
VI. ribe in konzervirane ribe: 210.000
SIT,
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VII. perutnina: 650.000 SIT,
VIII. jajca: 260.000 SIT,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine:
220.000 SIT,
X. ostalo
prehrambeno
blago:
1,850.000 SIT.
Cene veljajo za eno leto. V prihodnjih
letih pa se bodo cene zviševale glede na
rast cen živil.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave v letu 2000 in do leta 2004.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
10. november 2004.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Otroški vrtec Metlika, Župančičeva 1, 8330
Metlika, kontaktna oseba Nadja Kramarič,
tel. 369-12-80, faks 369-12-87, vsak dan
od 7. do 13. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun št. 52130-603-34121.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Otroški vrtec Metlika, Župančičeva ulica 1, 8330 Metlika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 2000 ob 10. uri v prostorih Otroškega vrtca Metlika, Župančičeva ulica 1,
8330 Metlika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 10. 1. 2001.
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, navodila 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 in strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbe, jo dopolnijo ali
zamenjajo: do 30. 11. 2000 do 9. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja končna cena: 60%,
– reference: 20%,
– kvaliteta: 10%,
– plačilni pogoji: 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Otroški vrtec Metlika, Župančičeva uli-
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ca 1, 8330 Metlika, pri ravnateljici Darinki
Cimerman, tel. 369-12-83.
16., 17.
Otroški vrtec Metlika
Ob-38391
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
tel. 04/28-11-300, faks 04/20-42-449.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Kranj, fco naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tovorno vozilo – samonakladalnik s teleskopsko roko, dolžine najmanj 4300 mm, za odvoz kontejnerjev z
odpadki volumna od 4 do 7 m3 (ostale tehnične zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi vozilo kot celoto ali
samo podvozje ali nadgradnjo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT (celotno vozilo).
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: februar 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Kontaktna
oseba za tehnična vprašanja je Viljem Frelih, tel. 04/28-11-351.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun naročnika št. 51500-601-10607 pri APP RS,
Podružnica Kranj.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 12. uri na naslovu naročnika, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj (sejna
soba).
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvedel plačilo po dobavi tovornega vozila.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) dokazila o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejši od 30 dni,
c) potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova

davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom, ki ni starejše od 30 dni,
d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3, ne starejši od 30
dni, za samostojne podjetnike pa potrjeno
davčno napoved za leto 1999,
e) drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 12. 2000 od
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– tehnične karakteristike (ponder 35),
– cena (ponder 30),
– servisiranje (ponder 10),
– reference (ponder 10),
– plačilni pogoji (ponder 5),
– garancijska doba (ponder 5),
– ostale ugodnosti (ponder 5).
Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0
do 10 na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo,
kolikor je ponujen element med različnimi
ponudniki enakovreden.
15., 16., 17.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Kranj
Št. 514/2839-1383
Ob-38392
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna
170,
2000
Maribor,
062/30-05-675.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE
Ožbalt.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 diesel agregata, 450 kVA,
400/231 V.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september–november 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 11. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Sektor
prenove, Obrežna 170, 2000 Maribor.
Kontaktna oseba je Vili Vindiš, univ.
dipl. ekon.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije za dobavo opreme znaša 10.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na žiro račun Dravskih elektrarn
Maribor, d.o.o., št. 51800-601-28970 pri
Agenciji za plačilni promet.
Razpisno dokumentacijo za dobavo diesel agregatov je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi s posebno kurirsko službo na
ponudnikove stroške proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene od-

Stran

9738 / Št. 102 / 10. 11. 2000

govornosti za primer izgube ali zakasnitve
pošiljke.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 12. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 2000 ob 12.15.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti opreme in storitev, ki mora biti
veljavna še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nabava opreme bo financirana iz lastnih sredstev naročnika. Plačilni pogoji so 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:
potrebne izkušnje in stabilno finančno poslovanje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): evalvirana ponudbena cena.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
objavi razpisa je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.
17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Št. 564/2000
Ob-38395
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, telefaks 062/755-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dornava 128.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: priprava in dobava malice
za upravičence VDC, 36.360 kom.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,180.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja Dornava, referent za javna naročila.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu
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nevračljivega odkupnega zneska v višini
5.000 SIT na ŽR 52400-603-30549, davčna št. 30910854, s sklicem: 00-112000,
namen nakazila: razpisna dokumentacija.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri tem je potrebno
predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora polni naslov in davčno številko plačnika),
– potrdilo o registraciji, če ste zavezanec za DDV.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 12. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Bortšnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000 ob 12. uri v Zavodu, konferenčna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 1.
2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 30 dni od
prejema računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izjavo pristojnega organa, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
– registracijo podjetja, oziroma obrtno
dovoljenje, ne starejše od 30 dni,
– izjavo pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3
oziroma identični dokumenti,
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni Zavod,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času, kvaliteti,
– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale predpisane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Simona Petrovič,
tel. 02/754-02-49.
16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Ob-38397
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije

12, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Hrastnik, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 stroja za izdelavo prog v
rudniku premoga RTH, d.o.o.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: 6
mesecev ali manj.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Oddelek za investicije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
30.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 12. 2000 do 8.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku opredeljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni ponudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 12. 2000
po oddaji ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: do 50 točk,
– rok dobave: do 15 točk,
– plačilni pogoji: do 30 točk,
– fiksnost cen: do 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: možno jih je dobiti pri Cvibovšek Fran-
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cu na tel. 03/56-26-144, vsak dan od 12.
do 14. ure.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4944.
17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 45/2000
Ob-38398
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Snaga javno podjetje, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor, faks
02/33-27-661.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava fco. Snaga,
d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: posode za odpadke po specifikaciji:
a) 100 plastičnih smetiščnih posod, volumna 80 l,
b) 200 plastičnih smetiščnih posod volumna 140 l,
c) 1100 plastičnih smetiščnih posod volumna 240 l,
d) 70 plastičnih smetiščnih posod volumna 660 l,
e) 250 plastičnih smetiščnih posod volumna 1100 l,
Posode pod a, b, c, d in e, so namenjene za zbiranje ostalih odpadkov in so sive
barve s sivimi pokrovi. Posode pod d in e so
opremljene z zavorami na vsaj dveh kolesih.
f) 20 kovinskih pocinkanih posod volumna 1100 l,
Posode pod f so namenjene za zbiranje
ostalih odpadkov in so naravne barve srebrno pocinkane površine. Posode pod f so
opremljene z zavorami na vsaj dveh kolesih.
g) 270 plastičnih smetiščnih posod volumna 240 l,
Posode pod g so namenjene za zbiranje
bioloških odpadkov in so rjave barve z rjavim pokrovom.
h) 100 plastičnih smetiščnih posod volumna 240 l,
i) 70 plastičnih smetiščnih posod volumna 1100 l,
Posode pod h in i so namenjene za zbiranje papirja in so zelene barve z rdečim
pokrovom z odprtino za papir ter ključavnico na pokrovu. Posode pod i so opremljene
še z zavorami in ključavnico na zavorah.
j) 130 plastičnih posod volumna 240 l
za steklo,
Posode pod j so za zbiranje stekla in so
zelene barve z belim pokrovom z odprtino
za steklenice ter ključavnico na pokrovu.
k) Predelava 220 kosov plastičnih posod volumna 240 l z vgradnjo ključavnice
na pokrovu, izdelavo posebne odprtine za
papir in montažo;
Pokrovi pod k so namenjeni zamenjavi
oziroma predelavi na posodah za zbiranje
papirja, so rdeče barve in so iz enakega
materiala kot osnovna posoda.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delne dobave so možne najmanj po nakazanih
skupinah od a do k.
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(č) Ocenjena vrednost naročila: 32 mio
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000
Maribor – v tajništvu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 4. 12. 2000 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Snaga javno podjetje,
d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 12. uri, na sedežu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
Za resnost ponudbe:
– znesek finančnega zavarovanja: 5 %
razpisane vrednosti,
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: enako veljavnosti ponudbe.
Za dobro izvedbo posla:
– znesek finančnega zavarovanja: 10%
pogodbene vrednosti,
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: 1 mesec po roku zadnje dobave.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudbene cene so fiksne v SIT fco naročnik.
Rok plačila je minimalno 60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim(i)
ponudnik(i)om bo sklenjena kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,
– bonitetne obrazce (BON 1 in BON 2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zadnje davčno obdobje.
Ostale zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je možno umakniti 3 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– izpolnjevanje tehničnih zahtev in usklajenost z obstoječimi posodami (do 25 točk),
– cena (do 20 točk),
– garancija (do 15 točk),
– reference (do 15 točk),
– plačilni pogoji (do 10 točk),
– dobavni rok (do 10 točk),
– druge ugodnosti (do 5 točk).
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjavi med ponudbami ocenjeno z oceno od 0 do maksimalnega števila točk, pri čemer se lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je ponujeni element med
različnimi ponudniki enakovreden.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika ali po telefaksu 02/33-27-661 pri Branku Kosiju.
16., 17.
Snaga javno podjetje, d.o.o., Maribor
Št. 128
Ob-38399
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, 8270 Krško, faks 07/49-21-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Št.

Naziv

1. Labyrinth stator,
radial 1.875“
2. Labyrinth rotor, radial
1.875“
3. Labyrinth stator,
thrust 1.28“
4. Labyrinth rotor,
thrust 1.28“
5. Gasket casing
6. Lock nut thrust
7. O Ring impeller hub
8. Seal, mechanical
9. Spear part kit 222
10. Seal, mechanical 280

Part KoliNumber čina

364240

1

098478

1

089922

1

098849
363409
98377
98296
679035
699995
642153

1
5
1
5
1
2
3

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,167.607 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni podatka.
4. Datum dobave, če je predvideno: ni
podatka.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 1,
8270 Krško, lokalna nabava, Miroslav Bračun, tel. 07/48-02-181.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brazplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 11. 2000 do
13. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: vložišče, Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 2000 ob 11. uri, na naslovu Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina
12, 8270 Krško, soba 223.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. 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: 22. 11. 2000
po 13. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 55%,
– kvaliteta: 20%,
– reference ponudnika: 20%,
– finančna moč podjetja: 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
16. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.
17.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško
Št. 11/2-75/2000
Ob-38432
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks 01/433 04 43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in potisk bombažnih izdelkov – 10.500 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo, samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je
19,000.000 SIT.
4. Datum dobave: začetna količina vseh
posameznih vrst izdelkov znaša 20% celotne količine. Najmanjša nadaljna količina naročila katerekoli vrste izdelka v enaki barvi
in enakem potisku ali vezenju na odpoklic
znaša 100 kom.
Dobavitelj bo dobavil zahtevano blago v
skladišče naročnika v 7 delovnih dneh po
prejemu naročila in filma z oblikovalsko zasnovo za tisk oziroma vezenje.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
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vzamejo 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., 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 11. 12. 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 12. 12. 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
190.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Naročnik bo pogodbeno vrednost poravnal po posamezni dobavi na
podlagi izstavljenega računa.
Plačilni rok je 90 dni od datuma izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po datumu in uri
začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. cena: do 90 točk
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena z
90 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenjene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).
2. reference: do 10 točk
Referenca, potrjena s strani naročnika
z najvišjo skupno vrednostjo dobave bo
ocenjena z 10 točkami, ostale pa proporcionalno glede na najvišjo.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najpozneje do
11. 1. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 204/2000
Ob-38436
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, telefon
01/234-2000, telefaks 01/234-2040.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Gasilska brigada
Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gasilska avtocisterna.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za naročilo
samo dela blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
38,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: ni
možno.
4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma pa 10 mesecev po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19,
1000 Ljubljana, telefon 01/234-2020, telefaks 01/234-2040, tehnična služba,
kontaktna oseba Primož Grom, dipl. inž.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 14. uro proti dokazilu o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo do vključno 17. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
15.000 SIT + DDV. Znesek zainteresirani
ponudniki nakažejo na žiro račun
50102-603-49911 s pripisom “za javni
razpis“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov naročnika pravočasno prispele do 1. 12. 2000 do 14. ure.
Predložene ponudbe morajo biti zapečatene in označene v skladu z drugim odstavkom 27. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 27 / 97).
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana,
prevzemnik tajništvo zavoda, pooblaščena
oseba Mojca Kos, telefon 01/234-2012,
telefaks 01/234-2040.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 2000
ob 9. uri v sejni sobi zavoda na naslovu:
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta
19, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za re-

snost ponudbe v višini 2% od ocenjene
vrednosti naročila.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki
je določen v predlogu pogodbe v razpisni
dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe,
ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustreznost ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, tehnične in tehnološke rešitve, cena,
poprodajne aktivnosti, plačilni pogoji, reference, rok dobave. Teža in način uporabe
meril sta določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Primož Grom, dipl. inž., telefon
01/234-2020, telefaks 01/234-2040.
16., 17.
Gasilska brigada Ljubljana

Št. 0512/3-308/136-00
Ob-38556
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 01/432-5125, telefaks 01/231-5073.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega razpisa
je izdelava in dobava položajnih oznak,
in sicer:

Zap.
št.

Položajna oznaka

Merska enota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Generalni direktor policije
Namestnik generalnega
direktorja policije
Glavni policijski svetnik
Višji policijski svetnik
Samostojni policijski svetnik
Policijski svetnik
Glavni policijski inšpektor
Višji policijski inšpektor
Samostojni policijski
inšpektor
Policijski inšpektor
Nižji policijski inšpektor
Višji policist
Samostojni policist
Policist
Nižji policist
Pomožni policist

Vrsta, značilnosti in opis artiklov, ki so
predmet javnega naročila, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se morajo prijaviti za izdelavo in dobavo vseh artiklov v celoti. Ponudniki se ne
morejo prijaviti za izdelavo in dobavo posameznega artikla.
(č) Ocenjena vrednost naročila: pcenjena vrednost javnega naročila je 52,500.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasnejši dobavni rok za vse artikle je 30. 3.
2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Ministrstvu za notranje zadeve –
Skupne službe, Sekcija za finančne in materialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a,
Ljubljana, pri Darji Domjanič, tel.

Položajna oznaka
za bundo in
dežni plašč

Položajna oznaka
za pulover,
srajco in
delovno uniformo

Položajna oznaka
za vetrni jopič
in prehodni
plašč

Položajna oznaka
za svečan in
delovni suknjič

kos

par

par

par

4

6

4

4

4
4
7
29
59
132
141

6
4
7
29
59
132
141

4
4
7
29
59
132
141

4
4
7
29
59
132
141

403
139
906
3.544
2.035
4.996
1.540
4.070

403
139
906
3.544
2.035
4.996
1.540
4.070

403
139
453
1.772
1.018
2.498
770

403
139
453
1.772
1.018
2.498
770

01/472-56-91, kontaktna oseba Bojan Šelih, tel. 01/472-56-22 ali 041/697-665.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-136-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 12. 2000, najkasneje do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 12.
2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
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 uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izdelavi in dobavi položajnih oznak, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 160 dni od dneva odpiranja
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta vzorca, finančno stanje ponudnika,
reference s področja javnih naročil in urejenost sistema kakovosti.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 20 točk, za kvaliteto
vzorca 7 točk, za finančno stanje ponudnika
3 točke, za reference s področja javnih naročil 2 točki ter za urejenost sistema kakovosti 1,5 točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-38442
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad ljubljanskih
občin, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, faks:
306-14-10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
3. a) Kraj dobave: Mestna občina Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ca. 40 stanovanj.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za kompletno dobavo
blaga, lahko pa tudi za dobavo le dela zahtevanega blaga. Minimalna količina v ponudbi ponujenega blaga je ena stanovanjska enota.
č)
Ocenjena
vrednost
naročila:
700,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno: leto
2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
druga polovica leta 2001.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljubljana (soba št. 317 v III. nadstropju).
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 12. 2000 in
sicer, vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije skupaj z davkom na dodano vrednost
znaša 30.000 SIT in se plača na žiro račun
naročnika št. 50100-849-897237.
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Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora interesent za sodelovanje na predmetnem
javnem razpisu izkazati z dokumentom (virman, položnica,…), iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo oddane osebno ali bodo
prispele po pošti najkasneje do 9. 1. 2001
do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudba za predmetno javno naročilo se pošlje priporočeno po pošti
v zapečateni kuverti na naslov Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljubljana, ali se odda osebno v vložišču naročnika na istem naslovu.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 2001 ob
13. uri v sejni sobi, v tretjem nadstropju,
Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
Zarnikova 3, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določilom
4. člena kupoprodajne pogodbe bo kupec
(naročnik) kupnino plačal prodajalcu (ponudniku) na naslednji način:
– 90% po kvalitativnem prevzemu stanovanj, ki so predmet kupoprodajne pogodbe,
– 10% po izdaji sklepa o vpisu stanovanj, ki so predmet kupoprodajne pogodbe, v zemljiško knjigo.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 9. 4. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila:
Ponudbena cena
50%,
Kvalitativni kriteriji (18%)
– za objekt
5,4%,
– za stanovanja
12,6%,
Kvantitativni kriteriji (18%)
– za objekt
5,4%,
– za stanovanja
12,6%,
Gospodarjenje (8%)
– za objekt
5,6%,
– za stanovanja
2,4%,
Rok izročitve
5%,
Ugodnosti pri plačilnih pogojih
1%,
Skupaj:
100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 4. 8. 2000.
17.
Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin, p.o.
Št. 144/2000
Ob-38443
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks
01/475-2186.

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: agregat z vozilom po naslednjih blagovnih skupinah:
I. blagovna skupina: tovorno vozilo z
nosilnostjo 5 ton – 1 kos,
II. blagovna skupina: nadgradnja vozila z agregatom: zvočno izoliran kontejner –
1 kos, zvočno izoliran agregat za proizvodnjo električne energije, moči ca. 100 kVA z
možnostjo priklopa UPS naprave – 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko predloži ponudbo za celoto ali
za posamezno blagovno skupino.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
ca. 14,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. blagovna skupina: ca. 7,000.000 SIT,
II. blagovna skupina: ca. 7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
I. blagovna skupina: do 90 dni po podpisu pogodbe
II. blagovna skupina: do 90 dni po pričetku nadgradnje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
I. blagovna skupina: do 90 dni po
podpisu pogodbe,
II. blagovna skupina: do 90 dni po
pričetku nadgradnje.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, Tehnični trakt, soba 3Z16, pri Mateji Duša;
tel. 01/475-3742, faks 01/475-3740.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 11. – 24. 11.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 11.900 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
na
telefaks
št.
01/475-3740 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (številko razpisa) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
Dodatne informacije so na razpolago samo v pisni obliki, in sicer: za tehnični del –
faks 01/475-3684 Dejan Grum; za komercialni del – faks 01/475-2186 Alenka Rome.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 5. 12.
2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj“ – za razpis – ponudba za razpis št. 144/2000 – agregat z vozilom.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000 ob 9. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v Veliki
sejni sobi v petem nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: garancija za resnost ponud-
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be, v znesku 5% od ocenjene vrednosti
ponujenega blaga; nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
14. 2. 2001.
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, tehnična
ustreznost, reference in ostala merila po
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od razpisanega, 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. 142/2000
Ob-38445
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks: 175-2186.
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:
Blagovna skupina A-studijski reflektor
650W 10 kosov,
Blagovna skupina B-studijski reflektor
200W 8 kosov,
Blagovna skupina C-studijski reflektor
300W 6 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo v celoti ali
za posamezne blagovne skupine.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
blag. skupina A - 1,000.000 SIT,
blag. skupina B - 3,250.000 SIT,
blag. skupina C - 2,750.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 45
dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
55 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, pri Mateji Duša,
tel. 01/475-3742, faks 01/475-3740.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 14. 11. 2000 do
21. 11. 2000 med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokimentacija bo na
razpolago za 5.950 SIT po enodnevni predhodni najavi na telefaks št. 01/475-3742 in
na podlagi dokazila o vplačilu.
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Način plačila je negotovinski, na račun
RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, štev. rač. 50101-603-45036, na sklic
na št. 00-51-634-566 in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja. Za ponudnike iz
tujine pri “Nova LB d.d.“ Ljubljana, št. rač.
900-7100-25946/2 z oznako predmeta
plačila (št. razpisa).
Dodatne informacije so na razpolago samo v pisni obliki, in sicer: za komercialni del
pri Brigiti Majdič - faks 01/475-2186, za
tehnični del pri Dejanu Grumu – faks
01/475-3684.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vljučno 1. 12. 2000
do 14. ure v vložišče RTV Slovenija.
(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. RTV/142/2000 - reflektorji za
studio 5. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 13.30 v mali sejni sobi 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 ponujene vrednosti.
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 blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, 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,
– tehnična ustreznost,
– reference,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od razpisanega, 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. 146/2000
Ob-38446
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-2186.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti javni razpis brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup motornih vozil za
celoto oziroma po blagovnih skupinah,
kot specificirano v točki 3.(c).
(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: 2 osebni vozili s
prostornino motorja do 1400 ccm.
Blagovna skupina B: 1 osebno vozilo s
prostornino motorja do 1600 ccm.
Blagovna skupina C: 5 osebnih vozil-karavan s prostornino motorja do 1800 ccm.
Blagovna skupina D: 4 osebna vozila-karavan 4WD s prostornino motorja do 2000
ccm.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
35,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajala posamično:
Blagovna skupina A: ca. 3,000.000 SIT.
Blagovna skupina B: ca. 2,700.000 SIT.
Blagovna skupina C: ca. 13,300.000
SIT.
Blagovna skupina D: ca. 16,000.000
SIT.
4. Datum dobave: takoj po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do konca leta 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Avtopark, Marko Črne, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks
01/475-2186.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 11. 2000
do 21. 11. 2000 med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna dokumentacija bo na razpolago za
11.900 SIT po enodnevni predhodni najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun pri APP, Ljubljana, na račun številka
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, faks št.
01/475-2186.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 11. 12.
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. 146/2000 - motorna vozila“.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000 ob 10. uri v Veliki sejni sobi 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, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa po-
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godbe, in sicer v višini 5% od ocenjene
vrednosti ponujene 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 razpisanega, 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. 145/2000
Ob-38447
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks 01/475 2186.
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 digitalni avdio mešalni
mizi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: veljavne bodo samo ponudbe za
celoto.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
11,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6
tednov po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
7 tednov po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Radijska produkcija, Tavčarjeva 17, Ljubljana, pri Nacetu Puglju; tel.
01/475-26-51, faks 01/475-26-80.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 11. - 24. 11.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks št. 01/475
2680 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri APP,
Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic na
št. 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (številko razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja. Dodatne infor-
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macije so na razpolago samo v pisni obliki,
in sicer: za tehnični del pri Nacetu Puglju,
faks 01/475-2680; za komercialni del - pri
Alenki Rome, faks 01/475-2186.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 30. 11.
2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj – za razpis Ponudba za razpis št. 145/2000 - digitalni
avdio mešalni mizi.“
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000 ob 11. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v Mali
sejni sobi v 5. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
znesku 500.000 SIT; nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
31.12. 2000.
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, tehnična
ustreznost in ostala merila po razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od razpisanega, 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. 432-6/00
Ob-38448
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, faks
478-60-67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Štefanova 5, Ljubljana, Breg 14, Ljubljana, Dunajska 105, Ljubljana.
(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik se lahko poteguje le za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001 oziroma do izpolnitve dobav v ocenjeni vrednosti naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001 oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti v vrednostnem obsegu.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, soba 22/I,
Martina Eberl.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do vključno 16. 11.
2000, in sicer vsak dan od 9. do 14. ure.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno ob predložitvi pooblastila
podjetja za dvig dokumentacije oziroma lahko pisno zahtevajo, da se jim razpisno dokumentacijo pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do ponedeljka 27. 11.
2000 do 12.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, vložišče, soba 22/I.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo z zdravstvo, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, v sobi 4/I.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj financiranja in plačila je nad 31 dni od uradnega
prejema fakture.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku, določenem za oddajo ponudbe, ponudniki ne smejo umakniti ali spremeniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen zakona o
javnih naročilih): kakovost blaga, kakovost
storitve, konkurenčnost cen, plačilni roki in
dobavni roki.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Ministrstvo za zdravstvo
Št. 147/2000
Ob-38453
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, telefaks 01/475-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvorska 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
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– blagovna skupina A – 11 kosov klimatov in distribucije zraka do uporabniških prostorov (in zamenjava obstoječih),
– blagovna skupina B – ca. 330 kosov
radiatorskega ogrevanja z ventilatorskimi konventorji (in zamenjava obstoječih),
– blagovna skupina C – investicijska
dela OHPK naprav.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za celotno naročilo ali za posamezno blagovno skupino.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
149,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– blagovna skupina A ca. 80,000.000
SIT,
– blagovna skupina B ca. 45,000.000
SIT,
– blagovna skupina C ca. 24,500.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: največ 6 do 12 mesecev po podpisu pogodbe, kot predvideno v 5. točki.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
– za blagovno skupino A: začetek del
marec 2001, konec junij 2001,
– za blagovno skupino B: začetek del
po zaključku kurilne sezone, konec 30. 6.
2001,
– za blagovno skupino C: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTV Slovenija, Komercialna služba, Kolodvorska 2, Ljubljana, pri Majdi Gradišar, tel.
01/475-21-97, faks 01/475-21-86.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago od 14. do 17. 11.
2000 med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 23.800 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu, z navedbo davčne števile in sedeža podjetja.
Način plačila je negotovinski na račun
pri APP Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566 z oznako razpisa (št. 147).
Dodatne informacije so na voljo samo v
pisni obliki, in sicer: za tehnični del Roman
Sušnik, faks 01/475-288, za komercialni
del Majda Gradišar, faks 01/475-21-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 11. 12.
2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: Ne odpiraj za razpis – ponudba za
razpis št. 147/2000 – ter oznako ponujenih blagovnih skupin. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000 ob 12. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, Kolodvorska 2, v sobi
št. 52/V.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi
poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v višini 5% od ocenjene vrednosti ponujenih blagovnih skupin 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): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, servisiranje,
reference in druga ostala merila po razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega, 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. 4300
Ob-38537
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: skladišča zavoda.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo celotne količine blaga ali samo dela zahtevane
količine blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
24,200.000 SIT (vključen DDV).
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: so določeni v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: postopne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. januar 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1,
tel. 01/589-73-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000
vsak delavnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z
virmanom
na
žiro
račun
št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pripisom “Javni razpis za dobavo zdravil” ali pri

blagajni zavoda. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 19% DDV.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 12. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za dobavo zdravil
– Ne odpiraj!” z navedbo številke objave
javnega razpisa.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 13. uri, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VII, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: podpisana bianco menica s pooblastilom za vnovčenje v višini 10% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so določeni 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:
so določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 12. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena s popusti – 70%,
– plačilni pogoji – 10%,
– reference – 10%,
– posebne ugodnosti – 5%,
– dobavni rok – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: po tel. 01/589-73-00 vsak delavnik do
vključno 24. 11. 2000 od 12. do 14. ure.
16., 17.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-38536
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Koper, d.o.o., - s.r.l., kont.
oseba je Romana Georgijevič, Ul. 15. maja
4, Koper, telefaks 05/63-95-728.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: eno tovorno vozilo, tristrani
prekucnik s hidravličnim dvigalom.
Tehnične karakteristike vozila:
– pogonski motor:
– moč motorja 160 do 170 KW,
– maks. navor: min. 680 Nm pri ca.
1400 obr.
– teža vozila:
– skupna masa 15.000 kg,
– koristna nosilnost: od 6.600 kg do
7.000 kg.
– tristrani prekucni zabojnik: volumen ca.
5 m3,
– hidravlično dvigalo:
– maks. višina roke od tal 13 do 14 m,
– teža bremena/doseg roke: 3.900
kg/2,7m,
– teža bremena/doseg roke z ročnim
podaljškom: 520 kg/14,5 m.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: nabavlja
se eno tovorno vozilo, ki tvori en sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska vrednost celotnega naročila znaša
16,500.000 SIT brez DDV.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
navede ponudnik v ponudbi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul. 15.
maja 4, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 20. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT je potrebno virmansko nakazati na žiro račun Komunale Koper, d.o.o.-s.r.l. na številko
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni
promet Koper, navesti davčno številko ponudnika in če je le-ta davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 12. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponduba – ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa ter z
navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 2000 ob
11. uri na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l. upravna stavba – sejna soba,
odpiranje vodi Miroslav Birsa, inž. str., Ul.
15. maja 4, Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih del (velja za izbranega ponudnika),
– garancija za vrnitev predplačila (velja
za izbranega ponudnika),
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku (velja za izbranega ponudnika,
če navede predplačilo).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z nosilcem ponudbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,
c) potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev,
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d) potrdilo, da je davčni zavezanec in
ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati še 60 dni po pravnomočnosti sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri ocenjevanju bodo kot merila upoštevana cena
in plačilni pogoji, dobavni rok, čas odziva
odprave napak, dosežen navor.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod št. 1.
16., 17.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-38478
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Branik, Branik 31,
5295 Branik, tel. 05/305-70-18, faks
05/305-76-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Branik, Branik 31, 5295 Branik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenega blaga po naslednjih skupinah:
1. meso,
2. piščančje in puranje meso,
3. mesni izdelki,
4. zamrznjene ribe,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. siri,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščice,
8. pecivo,
9. sveža in suha zelenjava, sadje,
10. jajca,
11. zmrznjeno blago,
12. mlevski izdelki in testenine,
13. konzervirano sadje, zelenjava, ribe,
14. sadni sokovi, čaji, pijače,
15. sirupi,
16. ostalo prehrambeno blago,
17. čaji.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine nabave, glede na spremembe obsega dela in dejanskih potreb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo za posamezno
skupino.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 7,625.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. meso: 1,250.000 SIT,
2. piščančje in puranje meso:
400.000 SIT,
3. mesni izdelki: 950.000 SIT,
4. zamrznjene ribe: 130.000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki: 700.000
SIT,
6. siri: 300.000 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščice:
1,000.000 SIT,
8. pecivo: 400.000 SIT,

9. sveža in suha zelenjava, sadje:
700.000 SIT,
10. jajca: 35.000 SIT,
11. zmrznjeno blago: 120.000 SIT,
12. mlevski izdelki in testenine:
300.000 SIT,
13. konzervirano sadje, zelenjava, ribe: 170.000 SIT,
14. sadni sokovi, čaji, pijače:
180.000 SIT,
15. sirupi: 200.000 SIT,
16. ostalo
prehrambeno
blago:
600.000 SIT,
17. čaji: 190.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava blaga od predvidoma 1. 1. 2000 do
31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dobava do 31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Branik, Branik 31, 5295 Branik – tajništvo šole.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati do 29. 11. 2000,
vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30047.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 12. 2000 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Branik, Branik
31, 5295 Branik.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 2000
ob 15. uri, v prostorih naročnika, na naslovu Osnovna šola Branik, Branik 31, 5295
Branik.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila
za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri za
javno odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
je najnižja cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
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ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu
šole. Kontaktna oseba Dragica Vidmar, tel.
05/305-70-18.
16., 17.
Osnovna šola Branik
Ob-38495
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Podnart, Podnart 13, 4244 Podnart, tel.
04/533-12-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PGD Podnart, Podnart.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vozilo – šasija s podaljšano
kabino (1+2+4), za izdelavo nadgradnje za gasilske namene, ustrezen odgon
za kombinirano črpalko, nosilnost do 8 ton,
moč motorja 180 KM, pogon 4×2.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
31. 3. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Erman Janez, Ovsiše 49,
4244 Podnart, tel. 04/533-00-61, mobitel
031/309-699.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 20. 11. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. Plačilo z virmanom na ŽR
št. 51540-678-98359, s pripisom za javni
razpis. Dokazilo o vplačilu je potrebno obvezno predložiti ob dvigu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 23. 11. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Prostovoljno gasilsko društvo Podnart, Podnart 13, 4244 Podnart.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 2000 ob 18. uri, na naslovu: PGD
Podnart, Podnart 13, 4244 Podnart, v sejni sobi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti javnega naročila, z veljavnostjo do 1. 4. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo obveznosti
poravnal v skladu s podpisano pogodbo z
izbranim izvajalcem.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, ki
mora biti predložena ponudbi.
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.
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13. Datum, do katerega 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):
1. ponudbena cena,
2. način in pogoji plačila,
3. kvaliteta,
4. tehnična primernost izdelka,
5. reference,
6. dobavni rok,
7. ustrezni atesti in homologacija vozila.
Naročnik pripominja, da ni nujno najnižja
ponudbena cena tudi najugodnejša ponudba. Naročnik tudi izjavlja, da ni nujno, da se
razpis zaključi s sklenitvijo pogodbe.
15., 16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo Podnart,
Podnart
Št. 751-14/2000
Ob-38481
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 123-53-61.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava osebnih vozil –
predvidoma 15 vozil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko prijavi za dobavo vozil v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 45
dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
90 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana – tajništvo, vsak delovnik od 8. do
10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 7.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR št.
50106-603-54908, pri APP Ljubljana, z označbo 101-905.
Ponudniki, ki želijo razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 12. 2000 do 9. ure.
Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
obrazec prijave, ki je priloga razpisne dokumentacije.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za gozdove Slovenije
– tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 2000 ob 10. uri, sejna soba Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 8%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo, razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 13. 12. 2000
po 9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, s pripisom: “Dodatne
informacije – Javni razpis za vozila”.
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 10548/00
Ob-38484
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/43-41-100, faks
01/43-61-228.
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: računalniška oprema.
I. Strežnik, predvidoma 1 kom.
II. Zmogljivejši osebni računalnik, predvidoma 5 kom.
III. Zmogljivejša grafična delovna postaja, predvidoma 5 kom.
IV. Zmogljivejši prenosni računalnik,
predvidoma 2 kom.
V. Namizni laserski tiskalnik z vgrajenim
optičnim čitalcem in fotokopirnim strojem
A4, črnobeli, predvidoma 2 kom.
VI. Licenčna programska oprema (Lotus
Notes), predvidoma 71 kom.
VII. Licenčna programska oprema (Microsoft), predvidoma 24 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi za dobavo računalniške opreme v celoti ali ločeno po točkah I. do VII.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,850.000 SIT skupaj z DDV.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Ocena vrednosti točke I: 2,000.000 SIT.
Ocena vrednosti točke II: 2,000.000 SIT.
Ocena vrednosti točke III: 3,500.000
SIT.
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Ocena vrednosti točke IV: 900.000 SIT.
Ocena vrednosti točke V: 350.000 SIT.
Ocena vrednosti točke VI: 2,650.000
SIT.
Ocena vrednosti točke VII: 3,450.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 29. 12. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000
Ljubljana - vložišče, tel. 01/43-41-114.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 11. 2000
do 17. 11. 2000, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu 5.000
SIT in pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se izvrši na ŽR SKZG RS,
št. 50102-603-44803, z označbo (sklic)
77-09-00.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: 22. 11.
2000 do 10. ure.
Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
originalen obrazec prijave, ki je priloga razpisne dokumentacije.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
1000 Ljubljana – vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2000 ob 12. uri v sejni sobi SKZG
RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo v znesku 5% ponudbene vrednosti, ki
mora veljati najmanj 95 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: 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:
prijavijo se lahko pravne osebe, ki izpolnjujejo zahteve, podrobno opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe, veljavnost ponudbe mora biti najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– celovitost ponudbe,
– cena,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
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– rok za odpravo napake od prijave napake,
– zamenjava z novo opremo v primeru
okvare,
– ustrezen certifikat proizvajalcev za ponujeno programsko opremo, kot je to navedeno v tehničnih zahtevah – specifikacijah,
– ustrezen certifikat kadrov za implementacijo in sistemsko administracijo programske opreme, kjer je to zahtevano v razpisni
dokumentaciji,
– reference iz naslova javnega naročanja.
Merila so podrobno obrazložena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 3 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Dodatne
informacije – javni razpis za računalniško
opremo“.
16., 17.
Sklad KZG RS
Št. 134
Ob-38488
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Trnovo, Karunova
14a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa
01/283-37-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
prehrambenega blaga - živil.
3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava v
kuhinjo Osnovne šole Trnovo, Karunova
14a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago - živila,
po naslednji specifikaciji:
1. mleko in mlečni izdelki – 6.431 kg
in 12.340 l,
2. meso in mesni izdelki – 9.477,28
kg,
3. ribe in konzervirane ribe – 695,60
kg,
4. jajca – 19.256 kom,
5. olja – 2.200 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –
23.647,50 kg,
7. konzervirana zelenjava – 3.756,25
kg,
8. sveže sadje – 14.543,50 kg,
9. konzervirano sadje – 730,95 kg,
10. sadni sokovi in sirupi –
18.187,50 l,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
2.576,50 kg,
12. zmrznjeni izdelki iz testa – 3.216
kg,
13. kruh in pekovsko pecivo –
8.017,96 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
1.233,10 kg,
15. ostalo prehrambeno blago –
3.945,28 kg in 199 l.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine nabav posameznih živil, glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma sklope: 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
posamezno sklope izbere več dobaviteljev.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
32,115.225 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
4,335.998 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 9,695.804
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
439.482 SIT,
4. jajca – 459.256 SIT,
5. olja - 456.720 SIT,
6. zelenjava in suhe stročnice –
2,405.621 SIT,
7. konzervirana zelenjava – 861.515
SIT,
8. sveže sadje –2,222.238 SIT,
9. konzervirano sadje - 280.728 SIT,
10. sadni sokovi in sirupi –
2,683.029 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
405.935 SIT,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –
1,257.174 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
3,682.980 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
882.277 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
2,046.468 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivna dobava,
začetek 1. 2. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 31. 1.
2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago po
predhodni najavi, na naslovu naročnika
Osnovna šola Trnovo, Karunova 14a, Ljubljana, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, do vključno 8. 12.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT. Davek
je vštet v ceno. Potrdilo o vplačilu na ŽR
naročnika (50101-603-50129, sklic na št.
00-66) 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 11. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika Osnovna šola
Trnovo, Karunova 14a, 1000 Ljubljana, tajništvo. Prevzemnik tajnica, Daniela Kerec,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 2000.
ob 15. uri na naslovu naročnika Osnovna
šola Trnovo, Karunova 14a, 1000 Ljubljana.
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, plačljivo na
prvi poziv v višini 10% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora biti veljavna do
19. 1. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finansira 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 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani
ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba
za višjo vrednost od vrednosti, ki je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna
RS, mora najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe predložiti naročniku bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija mora biti veljavna do 1. 2.
2003.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe,
ki predložijo veljavno in popolno ponudbo.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– povabilo k oddaji ponudbe (osnovni
podatki o ponudniku),
– izpolnjen obrazec ponudbe - predračuna,
– izjava o vrednosti ponudbe po sklopih,
– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji za dejavnost, v katero sodi izvajanje javnega naročila,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,
– odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi RS (ponudniki živil živalskega
izvora),
– izjava ponudnika, da ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidaciji (pravne osebe),
– izjava, da vodstveni delavci ponudnika
v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– izjava, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost v dejavnosti,
– orginalni obrazci BON1 in BON2 skupaj ali BON3 (pravne osebe),
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, orginalno
potrjena s strani pristojne davčne uprave
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto (samostojni podjetniki),
– katastrski dohodek (fizične osebe),
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– dokazila pristojnih organov, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji,
– izjava o poreklu blaga,
– izpolnjen vprašalnik o referencah,
– izjave o kakovosti blaga,
– izjava o posebnih ugodnostih,
– podpisan in potrjen vzorec pogodbe,
– druge izjave in zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti
kot orginale ali overjene fotokopije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba skupaj
s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do
1. 4. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): ob
zahtevani kakovosti, najnižja cena in posebne ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika Osnovna šola Trnovo, Karunova
14a, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka med 9. in 10. uro, do
pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: organizator šolske
prehrane, Tea Spasojević, univ. dipl. inž.,
tel. 01/120-13-63.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih kuvertah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba - javni
razpis brez omejitev za sukcesivno dobavo
živil“ in številko objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 12. 2000.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Osnovna šola Trnovo
Ob-38490
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50,
5280 Idrija, tel. 05/377-10-65.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco OŠ Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001 po
naslednjih skupinah:
1. meso, mesni izdelki in ribe,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
4. sadje in zelenjava,
5. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila, za

posamezne skupine živil ali za posamezna
živila znotraj skupin.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 18.500 000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. meso, mesni izdelki in ribe: skupaj
4,200.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: skupaj
2,600.000 SIT,
3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: skupaj 6,400.000 SIT,
4. sadje
in
zelenjava:
skupaj
2,000.000 SIT,
5. ostalo prehrambeno blago: skupaj
3,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. decembra 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. novembra
2000 do vključno 1. decembra 2000, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo na Zavodu za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti plačilu
8.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova
21,
1000
Ljubljana,
št.
50101-603-50267, sklic na št. 50015.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 14. decembra 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno oddati v zapečateni ovojnici, katera mora biti
na naslovni strani opremljena z naslovom:
Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. decembra
2000 ob 15.30, v sejni sobi Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje,
– imajo stalno zaposlene delavce oziroma so usposobljeni in sposobni izvesti naročilo,
– odgovarjajo zahtevam razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najkasneje do 31. decembra 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ob
zahtevani kakovosti najnižja cena in reference ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročniki si pridržujejo pravico določiti
morebitni manjši ali večji obseg dobave od
razpisanega, glede na razpoložljiva finančna sredstva in dejanske potrebe. Informacije se dajejo izključno v pisni obliki.
16., 17.
Osnovna šola Idrija
Ob-38491
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Mariboru, Slomškov trg
15, 2000 Maribor, telefon 02/235-53-00;
telefaks 02/235-53-16.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Računalniški center, Slomškov trg 15, 2000
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba
nabaviti: pisarniški material za standardna in računalniško podprta delovna
mesta.
(c) Navedba, ali se dobavitelji lahko potegujejo za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko da ponudbe za posamezne
postavke materiala.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivno glede na potrebe v specificiranem obsegu v letu 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Računalniški center,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.
02/235-53-00.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 12. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, z oznako “Javni
razpis 07/2000-JN/ponudba – Ne odpiraj“
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in s številko objavljenega javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000, ob 12. uri, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% vrednosti ponujenega blaga z veljavnostjo do
sklenitve pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 20 dneh po
dobavi materiala.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora izpolnjevati minimalne pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje dejavnosti,
v okviru predmeta javnega naročila, da je
denarno likviden, da ni pod prisilno upravo
ali v stečaju, da ima poslovne izkušnje iz
premeta javnega naročila. Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi na način kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): sposobnost ponudnika, rok dobave, cena, plačilni pogoji, kvaliteta in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Univerza v Mariboru
Št. 293/00
Ob-38512
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijski poskusni center Jable, Loka,
Grajska
1,
1234
Mengeš,
01/724-14-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajajalcev brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Jable.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kmetijska mehanizacija za
potrebe centra:
1. traktor z močjo 58–67 KW, pogon
na vse 4 kolesa,
2. mešalno krmilni voz z rezalnikom
silaže volumen 8 m3 s tehtnico.
(c) Navedba, ali se dobavitelji lahko potegujejo za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: december 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski poskusni center Jable, Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš, tel. 01/721-33-99,
vsak delavnik od ponedeljka do petka med
9. in 13. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun:

50120-601-30687, z virmanom ali splošno
položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. november 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kmetijski poskusni center
Jable, Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš, v
primeru osebne predaje ponudbe na isti naslov v tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. november 2000 ob 13. uri, v sejni sobi
Upravne zgradbe Kmetijskega poskusnega
centra Jable, Loka, Grajska 1, Mengeš.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. november
2000 po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) tehnične karakteristike: 30%,
b) ponudbena cena: 30%,
c) garancija, servis in rezervni deli: 20%,
d) reference: 10%,
e) celovita ponudba: 10%.
15., 16., 17.
Kmetijski poskusni center Jable
Št. 103
Ob-38513
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod OŠ Minke Namestnik Sonje, Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska
Bistrica, tel. & faks: 02/843-13-96.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Partizanska ulica 20,
Slovenska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil za
potrebe javnega zavoda v obdobju od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročila naslednjih
sklopov živil: mleko in mlečni izdelki, meso
in mesni izdelki, ribe in konzervirane ribe,
jajca, olja, sveža zelenjava in suhe stročnice, zmrznjena in konzervirana zelenjava, sadje in konzervirano sadje, sadni sokovi in
drugi napitki, žita in mlevski izdelki ter testenine, zmrznjeni izdelki iz testa, kruh in pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
ostalo delikatesno blago.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,300.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: mleko

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in mlečni izdelki (600.000 SIT), meso in
mesni izdelki (2,500.000 SIT), ribe in konzervirane ribe (100.000 SIT), jajca
(100.000 SIT), olja (200.000 SIT), sveža
zelenjava in suhe stročnice (400.000 SIT),
zmrznjena in konzervirana zelenjava
(150.000 SIT), sadje in konzervirano sadje
(450.000 SIT), sadni sokovi in drugi napitki
(100.000 SIT), žita in mlevski izdelki ter
testenine (200.000 SIT), zmrznjeni izdelki
iz testa (100.000 SIT), kruh in pekovsko
pecivo (750.000 SIT), slaščičarski izdelki
in keksi (150.000 SIT), ostalo delikatesno
blago (500.000 SIT).
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave v obdobju 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Minke Namestnik Sonje, Partizanska ulica
20, 2310 Slovenska Bistrica, osebno od
ponedeljka do petka, v času od 8. do 12.
ure, oziroma po pošti, ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 11. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT
na žiro račun OŠ Minke Namestnik Sonje,
št. 51810-603-32036.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 11. 2000 do 15.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Minke Namestnik Sonje, Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska
Bistrica, s pripisom “Za javni razpis – Živila
2001 – Ne odpiraj!”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 11. 2000 ob 15.30, zbornica OŠ Minke Namestnik Sonje, Partizanska ulica 30,
2310 Slovenska Bistrica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti ponudbe, bančna
garancija za resnost ponudbe, z veljavnostjo
do 13. 12. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo blago plačal na osnovi izstavljenega računa z valuto
najmanj 30 in največ 60 dni od posamezne
dobave. Ponudbene cene artiklov se do
31. 12. 2001 ne smejo povečati za več kot
znaša stopnja inflacije (po podatkih Statističnega urada RS), vendar letno največ za
10%.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudniki so
lahko pravne osebe, ki dostavijo vas dokazila,
zahtevana v razpisni dokumentaciji, v skladu z
odredbo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, so sposobni dobaviti zahtevane količine in ponujajo kakovostno in
živilsko neoporečno blago.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ponud-
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be ne more umakniti po roku za oddajo
ponudb in do 13. 12. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(0,5), certifikati kakovosti za blago (0,2),
čas dostave od naročila (0,2), rok plačila
(0,1).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vrednost javnega naročila in posameznih delov javnega naročila so ocenjene in
se lahko glede na vpis v šolskem letu
2001/2002 povečajo ali zmanjšajo. Naročnik ima pravico izbrati dva ali več dobaviteljev za posamezen sklop živil.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu ni bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: javni razpis je objavljen prvič.
OŠ Minke Namestnik Sonje,
Slovenska Bistrica
Št. 0512/3-308/139-00
Ob-38555
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel.
01/432-51-25,
telefaks
01/231-50-73.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
Ministrstva za notranje zadeve Republike
Slovenije in policije na območju celotne države.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava pisarniškega materiala. Orientacijska količina po posameznih artiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije. Naročnik
si pridržuje pravico do spremembe količin
za posamezen artikel, glede na potrebe.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev z
možnostjo podaljšanja.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti (vse razpisane artikle).
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 210,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava artiklov bo sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 1. 3. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Branka Kulevska, tel. 01/472-49-39.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do roka za
oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način

plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-139-00.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 12. 12. 2000, najkasneje do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki morajo oddati
ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, vložišče, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 12. 2000
ob 13. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računov, ki so izstavljeni po posameznih
dobavah.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi pisarniškega materiala, v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 160 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
višina popusta, finančno stanje ponudnika,
reference.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 50 točk, za višino
popusta 20 točk, za finančno stanje ponudnika 15 točk in za reference 15 točk.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32096.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 105/2000
Ob-38559
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovensko narodno gledališče Ljubljana, Opera in balet, Cankarjeva 11, Ljubljana, 01/126-22-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zazidano stavbno zemljišče (velikost objekta do 2000 m2, velikost prostora primernega za postavitev zabojnikov do 500 m2, primeren funkcionalni
prostor, zemljišče komunalno urejeno, možnost takojšnjega skladiščenja, urejen dostop, dovoz, oddaljenost do 10 km).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele ali skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: okrog
200,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: december 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sedež naročnika pri Tatjani Regent tel.
01/241-17-00, faks 01/126-22-49.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. do 24. 11.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključno z DDV),
ŽR 50101-603-44871.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 12. 2000, 12. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe. Slovensko narodno
gledališče Ljubljana, Opera in balet, Cankarjeva 11, Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za nakup zemljišča”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000, 16. ura, sedež naročnika, sejna soba 1. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumentaciji in so skladna z navodilom v Ul. l. RS,
št. 43/00.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva in druga sredstva.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega roka za predložitev ponudb do konca zahtevane veljavnosti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila: natančno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: cena, lastnosti v utežnem razmerju 1:1.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 10. 2000 pod
št. Ob-36976, objava o izidu pa še ne.
Slovensko narodno gledališče
Ljubljana,
Opera in balet
Št. 405-0053/2000
Ob-38560
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, telefaks 01/43-12-327 (Služba za investicije).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
naročilo blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Gimnazija Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava in vgradnja opreme za šolske
prostore, telovadnico in večnamensko
kulturno dvorano (brez tehnološke opreme).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
se lahko poteguje za izvedbo celotnega javnega naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 SIT.
(d)
4. Datum pričetka dobave opreme: 15.
februar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. marec 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Proplus, d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh po objavi, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT kot negotovinsko plačilo na ŽR 51800-601-62499, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, vložišče, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 2000 ob 13. uri, Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za investicije, Trubarjeva 3/V, sejna soba, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
na osnovi situacij, v 60 dneh od vgradnje
opreme in potrditve situacij.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena
za izvedbo celotnega javnega naročila.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo vseh razpisanih del
(dobava, vgradnja in priklop opreme).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 50%,
– reference ponudnika: 15%,
– kvaliteta opreme in materialov: 15%,
– finančna sposobnost: 7%,
– garancijski rok za opremo: 7%,
– zagotavljanje servisiranja: 6%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Proplus, d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, Stanislav Urek, na osnovi pisnih vprašanj oziroma
vprašanj po telefaksu, ki prispejo v 15 dneh
po objavi. Pisni odgovori bodo posredovani
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
Ogled gradbišča bo možen po predhodnem dogovoru z vodstvom gradbišča
SCT, d.d., tel. 02/787-09-86, faks
02/787-09-87.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
66-67 z dne 28. 7. 2000, Ob-32989.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 7295/00
Ob-38561
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, faks:
04/20-83-600, tel: 04/20-83-000.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Gorenjska,
d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti
poseben list): motorna vozila po specifikaciji razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudbo je možno oddati za celotno razpisano
naročilo ali posamezno specifikacijo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 30 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– specifikacija št. 1: ca. 20 mio SIT,
– specifikacija št. 2: ca. 2,5 mio SIT,
– specifikacija št. 3: ca. 2,5 mio SIT,
– specifikacija št. 4: ca. 5 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v
letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec leta 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a,
Kranj, II. nad., soba 212.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
17. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija se lahko dvigne po predhodni enodnevni najavi po faksu 04/20-83600 in z virmanskim dokazilom o plačilu
stroškov za razpis v višini 10.000 SIT z DDV
na žiro račun: 51500-601-26042 s pripisom za razpisno dokumentacijo za motorna
vozila (obvezno navesti davčno številko).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 11. 2000 do 8.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj, II. nad., soba 212.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 30. 11. 2000 ob 9. uri v sejni sobi
uprave Elektro Gorenjske, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj, II. nad.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene cene z veljavnostjo
3 mesece.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 30 dni po dobavi oziroma pogojih iz ponudbe.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente in dokazila, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do preteka roka za oddajo, to je do 30. 11. 2000 do 8. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 60%,
– dobavni pogoji 20%,
– plačilni pogoji 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Jurij Podpečan, tel. 04/20-83-641.
16., 17.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Št. 405-0052/2000
Ob-38567
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks 01/43-12-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Srednja šola Krško
na lokaciji Spodnji Grič II.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobavitelj je dolžan dobaviti,
vgraditi ter priklopiti opremo po specifikaciji iz razpisne dokumentacije za novogradnjo Srednje šole Krško.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo, vgradnjo in priklop celotne razpisane opreme.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
106,000.000 SIT.
(d)
4. Datum začetka dobave opreme: 15.
februar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. marec 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 24. 11.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za dokumentacijo je potrebno plačati 25.000 SIT
na ŽR: 51600-601-11896, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 2000, do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savaprojekt d.d. Krško,
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, tajništvo, zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” – številka objave javnega razpisa v Ur.
l. RS “Javni razpis – Srednja šola Krško,
oprema”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3/V – sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, v
višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: na
osnovi situacij, v 60 dneh od vgradnje opreme in potrditev situacij.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem za
celotno javno naročilo.
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, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisnem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– kvaliteta nudene opreme 15%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in
kadrov 15%,
– finančna usposobljenost 7%,
– garancija na kakovost izvršenih del 7%,
– zagotavljanje servisiranja opreme 6%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dobi vse informaci-

je v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k
razpisni dokumentaciji na Savaprojekt-u
d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško,
Ante Marković, tel. 07/49-14 201, GSM
041/693-206 in faks 07/49-14 231.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
67 z dne 28. 7. 2000 pod št. Ob-32988.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 031
Ob-38571
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, tel.
02/532-10-10, faks 02/521-10-07, kontaktna oseba Slavica Heric.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota – pralnica, ul. Dr. Vrbnjaka
6, Rakičan, 9000 Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: avtomatski pralni stroj kapacitete 130 kg ali 140 kg ali 150 kg
suhega perila na polnitev (podrobnejši
opis v razpisani dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo dela zahtevanega blaga, za
katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi celotno blago iz razpisa.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT, dobavljeno, montirano ter
usposobljeno za brezhibno delovanje na oddelku pralnice Splošne bolnišnice Murska
Sobota, z vključenim davkom na dodano
vrednost.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 60 dni od podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem, lahko tudi prej.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo naročnika v Rakičanu, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska Sobota, od
8. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od objave tega razpisa do poteka roka za oddajo naročila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT in jo je možno dobiti z
dokazilom plačila (virmanom) na ŽR št.
51900 – 603 – 32361, s pripisom “za
pralni stroj”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 12. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov kamor je treba predložiti
ponudbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul.Dr.Vrbnjaka 6, (tajništvo
bolnišnice).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 5. 12. 2000
ob 12.30 v sobi direktorja naročnika v Rakičanu, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, (1. nadstropje).
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidni iz razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
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dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidna iz razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje.
13. Datum, po katerem ponudniki več
ne morejo umakniti ponudbe: 5. 12. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidna iz razpisne dokumentacije.
15., 16., 17.
Splošna bolnišnica
Murska Sobota
Št. 60/00
Ob-38606
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
faks:02/311-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strokovna literatura.
2. skupina: dobava baz podatkov na CD
ROM-ih,
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
strokovna literatura.
2. skupina: dobava baz podatkov na CD
Rom-ih – 5,500.000 SIT.
(d) Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
5. Predviden datum zaključka dobave:
31. 1. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 23. 11. 2000,
vsak dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.:
51800-603-33486 – za razpisno dokumentacijo s pripisom Strokovna literatura.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 23. 11.
2000, do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 2000 ob 9. uri v 16. etaži Kirurške
stolpnice-Mala konferenčna predavalnica.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni rok je 60 dni od datuma
prevzema blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: eden nosilec posla.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, da mu bo priznana sposobnost:
1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. da ima potrdilo sodišča o registraciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti potrdilo davčnega
urada o opravljanju dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);
5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali
BON-3);
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti na katero
se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo odzivni čas največ 1 delovni
dan:
10. da zagotavlja kvalitetni in strokovni servis za dobavo strokovne literature in
drugega blaga iz uvoza;
13. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
24. 11. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila: (teža in
način uporabe meril 21.čl. ZJN): najnižja
skupna vrednost predračuna v tuji valuti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek oddaje javnega naročila je
ponovljen.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga skupine na katero se prijavlja od Skupine
za javna naročila tel. 062/321-25-66.
16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-38610
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana,
01/51-88-301.
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 elektronske signalne opreme.
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:
20,000.000 tolarjev.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno december 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, Ljubljana, soba 303.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 24. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
tolarjev s potrjenim nalogom za prenos na
Ž.R. 50102-601-21275 ali z gotovino v blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 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:
1. 12. 2000 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest. d.o.o., Grič 54, Ljubljana, soba 14a.
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 najman 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.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik 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 1. 12. 2000 do
31. 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 24. 11. 2000.
Morebitne druge informacije, o javnem
razpisu, dobijo ponudniki na naslovu naročnika ali po telefonu 01/5188 400 Brane
Bizjan inž.
16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.
Ob-38611
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, 01/ 5188
301.
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 osebnih 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:
12,000.000 tolarjev.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno december 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, Ljubljana, soba 303.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 24. 11. 2000
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
tolarjev s potrjenim nalogom za prenos na
Ž.R. 50102-601-21275 ali z gotovino v blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 30. 11. 2000
do 14. ure.
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(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:
1. 12. 2000 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, soba 14a.
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 najman 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 1. 12. 2000 do
31. 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 24. 11.
2000.
Morebitne druge informacije, o javnem
razpisu, dobijo ponudniki na naslovu naročnika ali po telefonu 01/51-88-400 Brane
Bizjan inž.
16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.
Št. 11/2000
Ob-38615
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj,
faks 04/20-26-718 OE Zdravstveni dom
Tržič, Blejska c. 10, Tržič, tel. 59-63-141.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

I. reševalno vozilo visoke izvedbe s
povišanimi drsnimi vrati za ZD Tržič – 1
kom:
– zmogljiv bencinski motor ali turbodizelski motor,
– višina vozila do 2.600 mm,
– pogon na vsa 4 kolesa.
Točna specifikacija blaga je sestavni del
razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora zagotoviti reševalno vozilo za
navedeni zdravstveni dom.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
I. 15,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
I. februar 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj, fakturni oddelek Milana
Vinter-Šambar, tel. 04/20-82-518, faks
04/20-26-718.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000
med 8. in 13. uro po enodnevni predhodni
najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 12. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske - OE ZD Tržič, Blejska c. 10, 4290
Tržič.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa objavljenega v
Uradnem listu RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom Tržič, Blejska c.
10, Tržič, knjižnica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila, veljavnost do 31. 5. 2001.
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: pogodba z
enim dobaviteljem.
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
– po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 12. 2000 po
10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije povezane s tem javnim
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naročilom se sprejemajo do 30. 11. 2000
po faksu 04/20-26-718. Kontaktna oseba:
Stane Vidmar.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj
OE Zdravstveni dom Tržič

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

Preklic
Št. 352-05-32/2000-0801-12 Ob-38613
Preklicujemo javni razpis za izvedbo
gradbenih in montažerskih del za širitev
vodooskrbe na območju Bresterniške
grabe iz smeri Bresternica v KS Bresternica–Gaj, objavljen v Uradnem listu RS, št.
84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35665, št.
352-05-32/2000-0801-07.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe
Maribor
Ob-38383
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, tel. 04/277-11-00, faks
04/277-11-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Naklo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba fekalne kanalizacije ulic: Pivka, Temniška in Na Kalu.
Ocenjena vrednost del: 29,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za vsa predvidena
dela bo izbran en sam izvajalec.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: december
2000–maj 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dodatne informacije o razpisu
dobijo na Občini Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, kontaktna oseba Ivan Fic, tel.
04/277-11-22 ali 04/277-11-00:
– pisno po faksu 04/277-11-11,
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– pisno na Občino Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo, s pripisom “Ponudba –
kanalizacija Na Kalu”,
– osebno po predhodni najavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT plačati na ŽR
Občine Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, št. 51500-630-50181 (davčna številka
30835437), pri čemer navedite namen plačila “plačilo razpisne dokumentacije za kanalizacijo Na Kalu”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 12. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Naklo, Glavna cesta 24, Naklo.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od vrednosti
danega naročila, z veljavnostjo do 31. 1.
2001.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: 80% plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij. Rok plačila najmanj 30 dni
od potrditve situacije. 20% plačila po
opravljeni primopredaji del. Rok plačila najmanj 30 dni od opravljenega primopredajnega zapisnika.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) dokazila o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejše od 30 dni,
c) potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom, ki ni starejše od 30 dni,
d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
obrazec BON 3, ki niso starejši od 30 dni,
za samostojne podjetnike pa potrjeno davčno napoved za leto 1999.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 12. 2000 od
12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 30,
– plačilni pogoji: 5,
– tehnični pogoji izvedbe: 30,
– reference: 20,
– garancijska doba: 10,
– ostale ugodnosti: 5.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Občina Naklo

Ob-38385
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP “Okolje” Piran, d.o.o., Fornače
33, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Strunjan.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev – delna obnova črpališča fekalne kanalizacije Strunjan II v Strunjanu.
Ocenjena vrednost: 29,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
18. 12. 2000, predviden zaključek del
30. 1. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
“Okolje” Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330
Piran, Sektor JSVO – Alenka Poljšak.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 11. 2000, s
predložitvijo potrjenega virmana o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko 8.000 SIT + DDV
na žiro račun 51410-601-12921.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP “Okolje” Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran, tajništvo; v zapečateni kuverti, jasno označeni z napisom:
“Ponudba – ne odpiraj!”, z navedbo “Javni
razpis – ureditev – delna obnova črpališča
fekalne kanalizacije Strunjan II v Strunjanu”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000 ob 13. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe 5% od ponudbene vrednosti javnega naročila, veljavnost do 30. 1. 2001.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 30 dni po izdanih situacijah.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: pravna oseba ali samostojni podjetnik.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 12. 2000 do
12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 65 točk,
– najkrajši rok izvedbe: 15 točk,
– garancijski rok: 10 točk,
– reference: 5 točk,
– druge ugodnosti: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Poljšak Alenka, tel.
05/61-750-40.
17., 18.
JP “Okolje” Piran, d.o.o., Piran
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Ob-38387
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP “Okolje” Piran, d.o.o., Fornače
33, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Fiesa.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev – delna obnova črpališča fekalne kanalizacije Fiesa v Fiesi; ocenjena vrednost: 28,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
18. 12. 2000, predviden zaključek del
30. 1. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
“Okolje” Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330
Piran, Sektor JSVO – Alenka Poljšak.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 11. 2000, s
predložitvijo potrjenega virmana o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko 8.000 SIT + DDV
na žiro račun 51410-601-12921.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP “Okolje” Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran, tajništvo; v zapečateni kuverti, jasno označeni z napisom:
“Ponudba – ne odpiraj!”, z navedbo “Javni
razpis – ureditev – delna obnova črpališča
fekalne kanalizacije Fiesa v Fiesi”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000 ob 14. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe 5% od ponudbene vrednosti javnega naročila, veljavnost do 30. 1. 2001.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 30 dni po izdanih situacijah.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: pravna oseba ali samostojni podjetnik.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 12. 2000 do
12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 65 točk,
– najkrajši rok izvedbe: 15 točk,
– garancijski rok: 10 točk,
– reference: 5 točk,
– druge ugodnosti: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Poljšak Alenka, tel.
05/61-750-40.
17., 18.
JP “Okolje” Piran, d.o.o., Piran
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Ob-38388
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, tel.
03/42-65-800.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Loče pri Celju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: nadomestni most preko Koprivnice v Ločah
pri Celju, v ocenjeni vrednosti 14 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 1. 2001
do 30. 3. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Navor, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000
Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z virmanom na ŽR št.
50700-630-9010105, pred dvigom dokumentacije, s pripisom “Most Loče”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 12. 2000 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje (tajništvo direkcije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 10. uri, MOC, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica v višini 10% razpisne vrednosti JN.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
z mesečnimi situacijami v min. brezobrestnem valutnem roku 60 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 12. 2000 po
8. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji (cena
(70%), usposobljenost (15%), reference
(15%)).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorjevem vodji javnega
naročila Navor Celje, Ulica XIV. divizije
12/III, 3000 Celje.
17., 18.
Navor, d.o.o., Celje
po pooblastilu
Mestne občine Celje

Ob-38449
1. Naročnik poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trzin, Mengeška cesta 9,
1236 Trzin, faks 01/721-10-60.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Trzin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
(a) redno letno vzdrževanje občinskih
cest, kolesarskih stez, hodnikov za pešce in javnih parkirišč z manjšimi obnovitvenimi deli za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2005 oziroma do razpisa
koncesije; okvirna ocenjena vrednost naročila znaša 13,000.000 SIT na leto.
(b) redno zimsko vzdrževanje (zimska
služba) občinskih cest, kolesarskih stez,
hodnikov za pešce in javnih parkirišč za
obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005
oziroma do razpisa koncesije; okvirna
ocenjena
vrednost
naročila
znaša
2,000.000 SIT na leto.
(c) redno letno vzdrževanje zelenic in
parkov z manjšimi obnovitvenimi deli;
okvirna ocenjena vrednost naročila znaša
1,500.000 SIT na leto.
(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: dela bodo oddana za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2005 oziroma do razpisa koncesije.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin,
tel. 01/722-61-00 ali po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Polono Gorše
Prusnik, direktorico občinske uprave.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000,
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na Občini
Trzin, Mengeška cesta 9 v sobi tajništva
občine po predhodni telefonski najavi.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
četrtka 30. 11. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška
cesta 9, tajništvo občine, soba št. 2, I. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za izvajanje
vzdrževanja cest - Ne odpiraj!” in na hrbtni
strani kuverte napisan naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 2000 ob
10. uri v prostorih Občine Trzin, Mengeška
cesta 9, Trzin, soba št. 2, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
ponudb, pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku menico z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 10 % ponudbene vrednosti za segment del, ki jih ponujajo.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so detajlno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev in sposobnosti, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do sklenitve pogodbe.
Ponudniki lahko ponudbo umaknejo do
pričetka odpiranja ponudb (1. 12. 2000 do
10. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podrobneje določena v razpisni dokumentaciji:
(a), (c)
– ponudbena cena - 90 %,
– tehnološka usposobljenost - 10%;
(b)
– ponudbena cena - 70%,
– tehnološka usposobljenost - 20 %,
– hitrost intervencije - 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena na original popisih. Naročnik si pridržuje pravico
do naročila v zmanjšanjem obsegu od razpisanega ali da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov. Računske napake gredo v škodo ponudnika.
Občina Trzin
Ob-38543
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: Žalec, Dom Nine
Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija čistilne naprave v domu Nine
Pokorn – Grmovje, ki obsega gradbena
in instalacijska dela ter opremo.
Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja
naročila v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: december
2000 – april 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
Nine Pokorn-Grmovje (tajništvo), Pernovo
4/a, 3310 Žalec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati od 13. novembra
2000 do vključno 21. novembra 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki nakažejo znesek
za razpisno dokumentacijo v višini 20.000
SIT na žiro račun Doma Nine Pokorn – Grmovje, št. 50750-603-36147, sklic na št.
1111, po modelu 00. DDV je vštet v ceno.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo po predložitvi dokazila o plačilu v
tajništvu Doma Nine Pokorn – Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, od 13. novembra
2000 do 21. novembra 2000, vsak dan od
8. do 14. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo ponudniki predložiti najkasneje do 4. decembra
2000 do 14. ure, v tajništvu Doma Nine Pokorn – Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti v zapečateni ovojnici, v desnem spodnjem kotu
mora biti naslov: Dom Nine Pokorn – Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, v levem
spodnjem kotu mora biti navedeno: “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za rekonstrukcijo čistilne naprave”. 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, 5. decembra 2000 ob
9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 1,7 mio SIT, bančna garancija 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
26. decembra 2000.
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 Nine Pokorn – Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, tel. 03/57-28-120, 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. 7296/00
Ob-38562
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, faks:
04/2083-600, tel. 04/2083-000.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika.
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: RTP Labore, Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja 110kV stikališča RTP 110/20/10 kV
Labore - gradbena, obrtniška dela, instalacije in zunanja ureditev.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki se lahko potegujejo le za dela v celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
gradnja stikališča RTP 110/20/10 kV Labore.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: po terminskem planu; začetek 1. 3. 2001, končanje
del do 1. 6. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a,
Kranj, II. nadstropje, soba št. 212 po enodnevni najavi po faksu: 04/2083-600.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
24. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov za razpis
v višini 20.000 SIT s pripisom za razpisno
dokumentacijo 110 kV stikališča RTP Labore na ŽR 51500-601-26042 in z obvezno
navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 12. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj, II. nadstropje, soba št. 212. Ponudbe morajo biti predložene
v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo 110 kV stikališča RTP
110/20/10 kV Labore“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Elektro
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Gorenjske, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene cene, parafiran vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in
parafiran vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
obračun bo do višine 90% pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti
in potrjenih začasnih situacij, 10% pogodbene cene pa bo naročnik plačal izvajalcu
po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti izjave in dokazila,
ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 12. 2000
po 10. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena “ključ v roke“ 80%,
– ponujeni rok izvedbe v koledarskih
dnevih od podpisa pogodbe 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Miha Žumer, telefon: 04/2083-446.
17., 18.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Št. 110-1/00
Ob-38575
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
3. Kraj izvedbe del: Blagovica–Lukovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: AC Celje – Ljubljana, odsek 7: Blagovica –
Šentjakob, pododsek 7/1: Blagovica –
Lukovica od km 0,311 do km 8,852;
premostitveni objekti III. etapa Blagovica – Lukovica (CP Kompolje) od km
0,311 do km 6,260.
Obseg ponudbenih del:
– sklop 1: 1 skupina od km 0,311 do
km 2,698 pododseka 7/1
1. podskupina objekti od 0–5 m,
2. podskupina objekti od 5–30 m,
3. podskupina objekti nad 30 m;
– Sklop 2: 2 skupina od km 2,698 do
km 6,260m pododseka 7/1
1. podskupina objekti od 0–5 m,
2. podskupina objekti od 5–30 m,
3. podskupina objekti nad 30 m.
Ocenjena vrednost:
– Sklop 1: 1.200,000.000 SIT,
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– Sklop 2: 1.200,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti
oziroma po posameznih sklopih.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del:
1. podskupina objekti od 0–5 m – 6
mesecev po podpisu pogodbe,
2. podskupina objekti od 5–30 m – 7
mesecev po podpisu pogodbe,
3. podskupina objekti nad 30 m – 8
mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/47-88-331,
faks 01/47-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 15. 11. 2000 do
10. 12. 2000 od 8. do 14. ure po lokalnem
času od ponedeljka do petka.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca brez
omejitev na spodaj omenjenem naslovu ob
vplačilu nevračljivega zneska v višini 100.000
SIT (vključno z davkom na dodano vrednost)
ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni
valuti. Vplačila morajo biti izvršena z bančnim
prenosom na bančni žiro račun št.:
50106-601-291863 za plačila v SIT ali za
plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.:
51774/7 pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana, v korist Družbe za državne ceste, d.o.o.
s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
Ponudniku bomo na njegovo željo poslali razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za gradnjo premostitvenih objektov na AC
Celje – Ljubljana, odsek Blagovica–Lukovica“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 1. 2001 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v I. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe, in sicer v višini 36,000.000 SIT za
sklop 1, v višini 36,000.000 SIT za sklop 2
oziroma v višini 72,000.000 SIT za oba
sklopa skupaj in veljavnostjo 121 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira lastnih sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d. in kredita Evropske investicijske banke
(EIB). Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena posameznega sklopa del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 29 dne 10. 4. 1998.
18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-38576
1. Employer, address, fax no.: Motorway
Company in the Republic of Slovenia –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana, Einspielerjeva
6, fax 136 97 46.
2. Method of selecting the most favourable bidder (Article 3 – ZJN (Public Procurement Act)): Public tender for selecting the
contractor without limitations.
3. Location of the execution of works:
section Blagovica–Lukovica.
4. (a) Type and extent of required construction works, and the estimated value of
the total works and value of the works which
will be awarded individually: Motorway Celje – Ljubljana, section 7: Blagovica –
Šentjakob, subsection 7/1: Blagovica –
Lukovica from km 0,311 to km 8,852;
bridging structures, III. stage of the
sub-section Blagovica –Lukovica (Toll
station Kompolje) from km 0,311 to km
6,260.
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The scope of the Works tendered is as
stated herewith below:
– Group 1: from km 0,311 to km 2,698
sub-section 7/1
Sub-group 1: structures from 0–5 m,
Sub-group 2: structures from 5–30 m,
Sub-group 3: structures above 30 m;
– Group 2: from km 2,698 to km 6,260
subsection 7/1
Sub-group 1: structures from 0–5 m,
Sub-group 2: structures from 5–30 m,
Sub-group 3: structures above 30 m.
The estimated value of works tendered
(including VAT) is:
Group1 SIT 1,200,000,000.00
Group 2 SIT 1.200,000,000.00
(b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works: The works shall be awarded as
a whole, or separately.
(c)
5. (a) Wherever
necessary,
the
acceptability or non-acceptability of versions: versions are not acceptable.
(b)
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The final completion period for
the Works is:
1. structures from 0–5 m – 6 months
counted from the day the Contract is signed,
2. structures from 5–30 m – 7
months counted from the day the Contract
is signed,
3. structures over 30 m – 8 months
counted from the day the Contract is signed.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the tender documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
(01) 47 88 331, fax (01) 47 88 332.
(b) Final date for requesting the tender
documentation: The tender documentation
will be available from 15 November 2000 to
10 December 2000 between 8 a.m. and 2
p.m. local time, from Monday through
Friday.
(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: The bidders
can obtain the tender documentation for
the selection of the contractor without limitations at the address below, after paying
the non-refundable amount of SIT
100.000,00 (including VAT), or the
equivalent amount in any convertible
currency. The payments must be made through a bank transfer to the bank giro account no.: 50106-601-291863 for payment
in SIT, and to the bank giro account no.:
51774/7 for payment in a foreign currency,
at Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana,
on behalf of the Public Roads Company
(Družba za državne ceste, d.o.o.) with the
note “for tender documentation”.
If requested by the bidder, the documents will be promptly dispatched by courier (DHL etc), however, at bidders’ expense,
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but no liability is taken from us for loss or
late delivery.
Only the bidders purchasing the tender
documentation will be eligible to participate
in the tender procedure.
8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by 9
a.m. on 10 January 2001 at the latest will
be accepted.
(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče
(mail room), room 105/I.
Sealed envelopes must be clearly labelled “Do not open – Bid For the construction
of bridging structures on motorway Celje–
Ljubljana, section Blagovica–Lukovica.” The
sender’s address must be written on the
back of the envelope.
9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will take
place on 10 January 2001 at 10 a.m. at this
address: Ministry of Transport and Communications, Langusova 4, Ljubljana, in the
Great Hall on the first floor.
10. The amount, type and validity of acceptable bid bonds, if required in this procedure: Each bidder must attach to the bid
a bank-guaranteed bid bond covering the
amount of 36.000.000,00 SIT for Group
1, and 36.000.000.000,00 SIT for Group
2, and 72.000.000.000,00 SIT for all
works tendered with a validity of 121 days
from the date of the opening of bids.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the funds of the Motorway
Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d. and the loan awarded by European
investment bank (EIB).
The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.
12. Legal form required from a group of
bidders for the services to which the public
tender will be awarded: The bidders may
act as individual contractors or as a joint
venture with the statement and authorisation of the leading partner.
13. Requirements concerning the bidder and the financial, business and technical capacities required from the bidder to
be recognised as capable: For recognition
of their capacity, the bidders must attach
the following to the bid: a photocopy from
the court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the
activity, credit status, balance sheet or
auditor’s report for the last 3 years, personnel structure and equipment.
14.
15. The criteria for awarding the order,
weight and method of using the criteria (Article 21 - ZJN): The criteria for the award of
the individual group of Works is the lowest
Bid Price.
16. Possible other information about the
tender: Expert information shall be
forwarded by Oto Rubinič, BSc Civil Eng. –
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana tel. +386 1 47 88 331, fax
+386 1 47 88 332.

17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it
had been issued. The intention of issuing a
public tender was issued on 10 October
1998, Ur. l. RS no. 29/98.
18.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
Ob-38659
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Podtabor – Naklo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja viadukta 6-2 Tržiška Bistrica in podvoza 3-5 v priključku Zvirče na AC odseku Podtabor – Naklo.
Ocenjena
vrednost
celote
je
1.700,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dopustna je variantna ponudba v temeljenju viadukta 6-2 Tržiška Bistrica.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del: skrajni rok dokončanja del na viaduktu 6-2 Tržiška Bistrica je 18 mesecev, s
tem da je rok dokončanja leve polovice viadukta 13 mesecev po prejemu obvestila inženirja da lahko prične z deli.
Skrajni rok dokončanja podvoza 3-5 v
priključku Zvirče je 4 mesece po prejemu
obvestila inženirja da lahko prične z deli.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/47 88 331,
faks 01/47 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 15. 11. 2000 do
10. 12. 2000 od 8. do 14. ure po lokalnem
času od ponedeljka do petka.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 12. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
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d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izgradnja viadukta 6-2 Tržiška Bistrica in
podvoza 3-5 v priključku Zvirče na AC odseku Podtabor – Naklo“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 12.
2000 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana,
velika dvorana v I. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 51,000.000 SIT in veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz lastnih sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Robert Oblak, univ. dipl. inž. grad. – Družba
za državne ceste d.o.o., Sneberska 120b,
Ljubljana, tel. 01/52 85 076, faks 01/52
82 960.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.
18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-38660
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Blagovica – Lukovica
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: AC Celje – Ljubljana, odsek 7: Blagovica –
Šentjakob, pododsek 7/1: Blagovica –
Lukovica od km 0,311 do km 8,852;
Izgradnja štiripasovne avtoceste in ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto
III. etapa Blagovica – Lukovica (CP Kompolje) od km 0,311 do km 6,260.
Obseg ponudbenih del
Sklop 1: Izgradnja štiripasovne avtoceste
Trasa avtoceste
Preddela
Zemeljska dela
Voziščne konstrukcije
Odvodnjavanje
Zidovi
Prometna oprema
Transportne in dostopne poti
Gradbiščni priključki
Začasne vodne ureditve
Tuje storitve
Prestavitev vodovoda
Zadrževalni bazeni
Prestavitev TT vodov
Javna razsvetljava
Prestavitev elektrovodov
Klic v sili
Oprema za zmanjšanje hrupa
Krajinska ureditev
Zbiralnik za odpadno vodo
Priključki
Deviacije
Sklop 2: ureditev vodotokov na križanjih
z avtocesto
Regulacije 7-01
Regulacije 7-02
Regulacije 7-03
Regulacije 7-04
Regulacije 7-05
Regulacije 7-06
Regulacije 7-07
Ocenjena vrednost
– Sklop 1: 9.100,000.000 SIT,
– Sklop 2: 900,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti
oziroma po posameznih sklopih.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del: rok dokončanja del za Sklop 1 je 16
mesecev po podpisu pogodbe za Sklop 2
pa 12 mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/47 88 331,
faks 01/47 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 17. 11. 2000 do

22. 12. 2000 od 8. do 14. ure po lokalnem
času od ponedeljka do petka.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca brez
omejitev na spodaj omenjenem naslovu ob
vplačilu nevračljivega zneska v višini
100.000 SIT (vključno z davkom na dodano vrednost) ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti. Vplačila morajo biti izvršena z bančnim prenosom na bančni žiro
račun št. 50106-601-291863 za plačila v
SIT ali za plačila v tuji valuti na bančni žiro
račun št. 51774/7 pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana v korist Družbe za državne
ceste, d.o.o. s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
Ponudniku bomo na njegovo željo poslali razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izgradnjo štiripasovne avtoceste in ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto na
AC Celje – Ljubljana, odsek Blagovica –
Lukovica“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 1. 2001
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v I. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe, in sicer v višini 270,000.000 SIT za
Sklop 1, v višini 27,000.000 SIT za sklop 2
oziroma v višini 297,000.000 SIT za oba
sklopa skupaj in veljavnostjo 121 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz lastnih sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d. in kredita Evropske investicijske banke
(EIB). Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
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sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena posameznega sklopa del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel. 01/47 88 331, faks 01/47
88 332.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 10. 4.1998.
18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-38661
1. Employer, address, faks no.:
Motorway Company in the Republic of Slovenia – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje. Branch Office Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 136 97 46.
2. Method of selecting the most favourable bidder (Article 3 – ZJN (Public Procurement Act)): Public tender for selecting the
contractor without limitations.
3. Location of the execution of works:
section Blagovica – Lukovica.
4. (a) Type and extent of required construction works, and the estimated value of
the total works and value of the works which
will be awarded individually: Motorway Celje – Ljubljana, section 7: Blagovica –
Šentjakob, subsection 7/1: Blagovica –
Lukovica from km 0,311 to km 8,852;
Construction of Four – Lane Motorway
and Water Stream Control and Regulations At Crossings With The Motorway
Stage III Blagovica – Lukovica (Toll Station Kompolje) from km 0,311 to km
6,260.
The scope of the Works tendered is as
stated herewith below:
– Group 1: Construction of Four – Lane
Motorway
Motorway alignment
Preliminary works
Earth works
Pavement structure
Drainage system
Walls
Road traffic furniture
Transport and access roads
Accesses at SITe
Temporary water stream controls
Other works
Displacements of water supply system
Retarding reservoirs
Displacements of Telecommunication lines
Public lighting system
Displacement of power lines
Emergency call
Noise diminishing barriers
Landscaping
Waste water collector
Interchanges
Deviations
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– Group 2: Water Stream Control And
Regulations At Crossings With The
Motorway
Regulations 7-01
Regulations 7-02
Regulations 7-03
Regulations 7-04
Regulations 7-05
Regulations 7-06
Regulations 7-07
The estimated value of works tendered
(including VAT) is:
Group1 SIT 9,100,000,000.00,
Group 2 SIT 900,000,000.00.
(b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works: The works shall be awarded as
a whole, or separately.
(c)
5. (a) Wherever
necessary,
the
acceptability or non-acceptability of versions: versions are not acceptable
(b)
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The final completion period for
the Works is 16 months from the day the
Contract is signed for Group 1, and 12
months from the day the Contract is signed
for Group 2
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the tender documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
01/47 88 331, fax 01/47 88 332.
(b) Final date for requesting the tender
documentation: The tender documentation
will be available from 17 November 2000 to
22 December 2000 between 8 a.m. and 2
p.m. local time, from Monday through Friday.
(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: The bidders
can obtain the tender documentation for
the selection of the contractor without limitations at the address below, after paying
the non-refundable amount of SIT
100.000,00 (including VAT), or the
equivalent amount in any convertible
currency. The payments must be made through a bank transfer to the bank giro account no.: 50106-601-291863 for payment
in SIT, and to the bank giro account no.:
51774/7 for payment in a foreign currency,
at Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana,
on behalf of the Public Roads Company
(Družba za državne ceste, d.o.o.) with the
note “for tender documentation“.
If requested by the bidder, the documents will be promptly dispatched by courier (DHL etc.), however, at bidders’ expense,
but no liability is taken from us for loss or
late delivery.
Only the bidders purchasing the tender
documentation will be eligible to participate
in the tender procedure.
8. (a) final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by 9
a.m. on 19 January 2001 at the latest will
be accepted.

(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče
(mail room), room 105/I.
Sealed envelopes must be clearly labelled “DO NOT OPEN – Bid For the construction of Four-lane Motorway and Water Stream Control And Regulations AT Crossings
With The Motorway on Motorway Celje –
Ljubljana, section Blagovica – Lukovica.“
The sender’s address must be written on
the back of the envelope.
9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will
take place on 19 January 2001 at 10 a.m.
at this address: Ministry of Transport and
Communications, Langusova 4, Ljubljana,
in the Great Hall on the first floor.
10. The amount, type and validity of acceptable bid bonds, if required in this procedure: Each bidder must attach to the bid
a bank-guaranteed bid bond covering the
amount of SIT 270,000.000.00 for Group
1, and SIT 27,000.000.000,00 for Group
2, and 297,000.000.000,00 for all works
tendered with a validity of 121 days from
the date of the opening of bids.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the funds of the Motorway
Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d. and the loan awarded by European
investment bank (EIB).
The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.
12. Legal form required from a group of
bidders for the services to which the public
tender will be awarded: The bidders may
act as individual contractors or as a joint
venture with the statement and authorisation of the leading partner.
13. Requirements concerning the bidder and the financial, business and technical capacities required from the bidder to
be recognised as capable: For recognition
of their capacity, the bidders must attach
the following to the bid: a photocopy from
the court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the
activity, credit status, balance sheet or
auditor’s report for the last 3 years, personnel structure and equipment.
14.
15. The criteria for awarding the order,
weight and method of using the criteria (Article 21 – ZJN): The criteria for the award of
the individual group of Works is the lowest
Bid Price.
16. Possible other information about the
tender: Expert information shall be
forwarded by Oto Rubinič, BSc Civil En –
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana tel. +386 1 47 88 331, faks
+386 1 47 88 332.
17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it
had been issued. The intention of issuing a
public tender was issued on 10 October
1998 Ur. l. RS no. 29/98.
18.
Motorway Company in the
Republic of Slovenia
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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
Št. 11/2-75/2000
Ob-38558
V ponovljenem javnem razpisu za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev za zavarovanje premoženja, interesov in oseb Telekoma
Slovenije d.d. za leto 2001, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 101, z dne 6. 11.
2000, Ob-38130, št. 11/2-75/2000 se
10a. točka in 11. točka pravilno glasita:
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevajo se
vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na
svoj naslov do 6. 12. 2000 do vključno
12. ure.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 6. 12. 2000 v
sobi št. 601, 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.
Telekom Slovenije d.d.
Popravek
Št. 731-1/00-25-223
Ob-38719
V javnem razpisu za izbiro izvajalcev za
izvajanje nalog s področja programa javnih
del, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38170, se
popravi naslednje besedilo:
Javni razpis in razpisna dokumentacija
se dopolnita tako, da se med pogoje, ki jih
mora izpolnjevati izvajalec, doda četrta alineja, ki glasi:
“V primeru, da bo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve razpisalo
koncesijo za izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja, jo je prijavitelj oziroma izvajalec dolžan pridobiti”.
Zavod RS za zaposlovanje
Popravek
Ob-38720
V javnem razpisu za izvedbo tehničnega
nadzora nad gradnjo:
1. komunalne infrastrukture – Poslovna
cona II. in
2. mostu čez reko Savo – ureditev dostopa do opuščenih zemljišč bivše Železarne Jesenice;
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100
z dne 27. 10. 2000, Ob-37819, se dopolni
18. točka, ki se sedaj glasi:

Št.
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18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročnika, kontaktna oseba je Tone Kovač, univ.
dipl. inž. gradb., telefon 064/877-03-34
ali 064/832-661.
V sklopu Poslovne cone II. je v pripravi
tudi izdelava tehnične dokumentacije za
gradnjo priključka industrijske ceste na regionalno cesto Janeza Finžgarja na Slovenskem Javorniku. Obstaja realna možnost,
da bodo gradbena dela po tej tehnični dokumentaciji in s tem povezano tehnično svetovanje za ta del komunalne infrastrukture v
Poslovni coni II., izvedena v treh letih po
sklenitvi pogodbe o izvedbi del po predmetnem javnem razpisu. Če se bodo gradbena
dela za izvedbo priključka pričela izvajati
pred pretekom treh let po podpisu pogodbe za tehnični nadzor, ki je predmet tega
javnega razpisa, si naročnik pridržuje pravico, da bo takrat oddal naročilo za tehnično
svetovanje pri priključku industrijske ceste
na regionalno cesto J. Finžgarja na Slovenskem Javorniku po 2. točki 89. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00
(oddaja naročila po postopku s pogajanji
brez predhodne objave)).
Vse ostalo ostane nespremenjeno.
Občina Jesenice

Popravek
Ob-38721
V javnem razpisu za fizično varovanje premoženja Instituta “Jožef Stefan”, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 101 z dne
6. 11. 2000, Ob-38066 se v 3. točki doda
ocenjena vrednost, ki glasi 4,000.000 SIT
mesečno.
Institut Jožef Stefan
Ljubljana
Ob-38418
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Lekarne Ptuj, Ptuj, Trstenjakova 9, faks 771-971.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje računovodskih del za Javni zavod Lekarne Ptuj, v
vrednosti
539.280
SIT
mesečno
(6,471.360 SIT letno).
4. Kraj izvedbe: Ptuj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih in drugih predpisi s
področja javnega naročanja.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za izvedbo celotne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 1. 2001 do 31. 12.
2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni zavod Lekarne Ptuj, Ptuj, Trstenjakova 9,
kontaktna oseba je Darja Potočnik-Benčič,
mag. farm.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo od 13. 11.
2000 do 17. 11. 2000, vsak dan od 8. do
11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 2.500
SIT na žiro račun naročnika št.
52400-603-30528 pri Agenciji RS za plačilni promet Ptuj ali na blagajni Javnega zavoda Lekarne Ptuj, Trstenjakova 9, kjer dobijo tudi potrdilo o plačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 11. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Lekarne Ptuj,
2250 Ptuj, Trstenjakova 9, v tajništvo Lekarne.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 12. uri v direktorjevi pisarni
Javnega zavoda Lekarne Ptuj, v Ptuju, Trstenjakova 9.
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 mesečne vrednosti.
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:
fiksnost cene za obdobje enega leta.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od dneva oddaje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
reference.
Način uporabe meril je definiran v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki pri Darji Potočnik-Benčič, mag. farm.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Javni zavod Lekarne Ptuj
Št. 94/2000
Ob-38419
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radenci, Radgonska cesta

Stran

9764 / Št. 102 / 10. 11. 2000

9, 9252 Radenci, tel. 02/566-96-10, faks
02/566-96-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje dnevnih prevozov učencev v Osnovno šolo Kapela
za koledarski leti 2001 in 2002. Ocenjena vrednost naročila znaša 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje Občine Radenci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z ustrezno
opremljenimi svojimi ali najetimi vozili in z
licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu (upošteva se tudi pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok –
Ur. l. RS, št. 78/99).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo za vse tri relacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitev
je 1. 1. 2001, datum dokončanja storitev je
31. 12. 2002 (v dneh, ko poteka pouk).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave do 28.
novembra 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. december 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj – Šolski prevozi”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. december 2000 ob 8. uri v prostorih
Občine Radenci. Odpiranje ponudb bo iz-
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vedla razpisna komisija za šolske prevoze.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe po izteku roka
za oddajo ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
19., 20.
Občina Radenci
Ob-38421
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Celje, tel.
03/54-42-630, faks 03/54-42-015.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov, oskrba s toaletnim materialom.
Ocenjena vrednost ca. 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:

Zap.
št.

Prostor

Lokacija

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

Območna služba
Urad za delo Celje
Urad za delo Laško
Urad za delo Šentjur
Urad za delo Šmarje pri Jelšah
Urad za delo Žalec

Ljubljanska 14, Celje
1.292,00
Gledališki trg 7, Celje
286,25
Kidričeva ulica 5, Laško
110,03
Ul. Leona Dobrotinška 3, Šentjur
135,00
Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah
80,67
Mestni trg 7, Žalec
86,80

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje del čiščenja poslovnih prostorov, imajo ustrezno
število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih čiščenj in izdelavo zaščitnih
premazov.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko poda ponudbo za vse, eno ali več lokacij.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do 31.
12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Območja služba Celje, Ljubljanska 14, Celje, Bernarda Keblič, tel. 03/54-42-630,
faks 03/54-42-015.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 28. 11. 2000
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo v računovodstvu (soba 207) oziroma z virmanom na račun št. 50700-609-60398.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna služba Celje,
Ljubljanska 14, vložišče.

Površina
prostor v m2

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov, oskrba s
toaletnim materialom in z navedbo številke
objave tega javnega razpisa.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 2000 ob
12. uri na naslovu: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Celje, Ljubljanska 14, Celje.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 12. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila v skladu z razpisno
dokumentacijo.
18., 19., 20.
Zavod RS za zaposlovanje, OS Celje
Št. 01.4-74/4-00
Ob-38422
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj,
Potrčeva
23-25,
Ptuj,
tel.
02/771-55-11, telefaks 02/772-45-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitve čiščenja vseh bolnišničnih prostorov.
Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki imajo registrirano dejavnost čiščenja prostorov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na
podlagi razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za naročilo 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: pet let od datuma sklenitve pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Potrčeva 23-25, Ptuj, pravna služba, kontaktna oseba je Aleksander Voda, po predhodnem telefonskem dogovoru, tel.
02/771-55-11 int. 105.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do 23.
11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceni je vključen DDV) in se plača virmansko na ŽR št.
52400-603-31317.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
11. 12. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, kontaktna oseba je Ema
Flajšman.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 2000
ob 10. uri na naslovu Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj,
uprava.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% pondubene vrendosti. Trajanje veljavnosti bančne garancije je do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je plačilni rok, ki je razviden iz razpisne
dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: en nosilec posla – pogodba.
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,
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– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost;
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali potrdilo davčnega organa o podatkih iz bilance uspeha in iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON 2 ali BON3;
– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2 enako 0
ali
b) število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3 enako 0 ali
c) potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali
b) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali
c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od izdaje računa;
– da predloži izjavo o prevzemu delavcev;
– da predloži izjavo o tehnični usposobljenosti;
– da je v preteklih treh letih opravljal storitve čiščenja vsaj v petih bolnišnicah enake
zahtevnostne stopnje v Sloveniji, kot je naročnikova;
– da predloži izjavo, da ponudnik zaposluje v rednem delovnem razmerju najmanj
50 delavcev;
– da predloži parafirano pogodbo o prevzemu delavcev;
– da predloži parafirano pogodbo o izvedbi storitve;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% razpisane vrednosti;
– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti in jo predložil, če jo bo naročnik zahteval ob sklenitvi
pogodbe.
16. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
11. 12. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena;
– reference ponudnika;
– kadrovske zahteve.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša. Teža in način uporabe meril je določena v
razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj

Št. 402-83/99-0202018
Ob-38423
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica
10, Ptuj, faks 02/771-54-01.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov.
Ocenjena
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: čiščenje poslovnih prostorov Upravne enote Ptuj na lokaciji Slomškova ulica 10, Raičeva ulica 3, Prešernova
ulica 29.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: ni variant.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od sklenitve pogodbe
do 31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10,
vodja službe za vzdrževanje Rožmarin Slavko, tel. 02/771-13-11, I. nadstropje, soba
številka 18.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 11. 2000
vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. novembra
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za opravljanje storitev čiščenja poslovnih
prostorov Upravne enote Ptuj”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. novembra 2000
ob 12. uri v sobi številka 1, Slomškova ulica
10, 2250 Ptuj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 1. 2001.
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: sklenitev pisne pogodbe.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 11.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.
20.
Upravna enota Ptuj
Ob-38420
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mozirje, Savinjska c. 7,
3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije dograditev kanalizacijskega omrežja Občine Mozirje - LD, PGD,
PZI, ocenjena vrednost naročila 5,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje občine Mozirje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja po
podpisu pogodbe v mesecu decembru
2000, rok za dokončanje po zaključenih
fazah skupno do 1. 4. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje,
tel. 03/83-93-310, Janez Janko, po predhodni najavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 8.000
SIT,
na
ŽR
Občine
Mozirje
52810-630-10098, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska
c. 7, 3330 Mozirje.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1. 12. 2000 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Mozirje, Savinjska c.
7, 3330 Mozirje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtev.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da je pravna oseba ali samostojni podjetnik
registriran v RS, da ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti, da je vpisan v imenik projektivnih podjetij pri IZ Slovenije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
vrednost razpisanih del, reference, plačilni
pogoji, posebne ugodnosti. Podrobnejša
opredelitev kriterijev je v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Občina Mozirje
Št. 351-03-6/00-3191
Ob-38424
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, faks 02/58-11-610.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR za adaptacijo
Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer.
Ocenjena vrednost znaša 5,5 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
celotno storitev, ki je predmet javnega naročila.
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: najkasneje 45 dni po
podpisu pogodbe.
9. (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.
02/58-490-48.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 1. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT in 19% DDV v
višini 950 SIT z virmanom na ŽR št.
51930-630-76197.
Dostaviti je potrebno potrdilo o registraciji Davčnega urada za DDV.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 12. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 12. uri v prostorih Občine
Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, predložiti za dokazovanje
pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, plačilni pogoji, rok izvedbe.
18., 19., 20.
Občina Ljutomer
Št. 351-03-6/00-3191
Ob-38426
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, faks 02/58-11-610.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR za adaptacijo
Osnovne šole Cezanjevci. Ocenjena vrednost znaša 2,5 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
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za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
celotno storitev, ki je predmet javnega naročila.
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: najkasneje 45 dni po
podpisu pogodbe.
9. (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.
02/58-490-48.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 1. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT in 19% DDV v
višini 950 SIT z virmanom na ŽR št.
51930-630-76197.
Dostaviti je potrebno potrdilo o registraciji Davčnega urada za DDV.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 12. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 13. uri v prostorih Občine
Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, predložiti za dokazovanje
pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, plačilni pogoji, rok izvedbe.
18., 19., 20.
Občina Ljutomer
Ob-38428
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, Krško, faks 07-480-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
– revizija odklopnikov 6,3 kV (75 DHP
500-WESTINGHOUSE),
– revizija ločilk in ozemeljnih nožev
400 kV,
– kalibracija in kontrola termo slike
na glavnem transformatorju 400 MVA,
– izvajanje remontnih del na 0,4 kV
odklopnikih,
– izvajanje remontnih del na DS odklopnikih DC sistema (IN-67783,
67784, 67785, 67811, 67812).
Ocenjena
vrednost
naročila
je
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: NE Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciij.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da, po razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: predvideno
15. 5. 2001, zaključek: 30 dni po začetku
del.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
Nabava - Lokalna nabava, soba 202.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 11. 2000
do 17. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 12. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, soba
235 – pošta.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 9. uri v Nuklearni elektrarni
Kršk (soba 223).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 5%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 20. 1.
2001.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ni posebnih zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in te-

hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 12. 2000
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– zagotovitev kvalitete – 10%,
– reference ponudnika:
– skupne reference – 10%,
– refernece v NEK – 20%,
– finančna moč podjetja – 5%,
– samostojnost nastopanja:
– samostojno izvajanje del – 10%,
– izvajanje del s pomočjo podizvajalca – 5%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za strokovni del: Andrej Kunej, tel.
07-48-02-136, faks 07-49-21-528,
– za komercialni del: Karmen Šebjan,
tel. 07-48-02-463, faks 07-49-21-528.
19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-38429
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, Krško, faks 07-49-21-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: demontaža stare in montaža nove diafragme v rezervoar WT 104
TNK (1 kos).
Ocenjena
vrednost
naročila
je
5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciij.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne, po razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 22. 5. 2001 do 1. 6.
2001, v času remonta leta 2001, natančen
datum bo določen s planom remonta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
Nabava - domača nabava, soba 228.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 11. 2000 do
13. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, (soba
– 235 – pošta).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2000 ob 11. uri v Nuklearni elektrarni Krško (soba 223).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 5%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 31. 12.
2000
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 11. 2000
po 13. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 35%,
– kvaliteta, zanesljivost izvedbe – 40%,
– reference ponudnika – 20%,
– finančna moč podjetja – 5%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za tehnični del: Franc Brili, tel.
07-48-02-470, faks 07-49-21-528,
– za komercialni del: Miroslav Bračun,
tel. 07-48-02-181, faks 07-49-21-006.
19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-38451
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
01/47-49-272.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za HE Boštanj – 1. paket: Objekti energetske ureditve.
Predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih storitev (brez DDV) znaša:
1. paket: objekti energetske ureditve
300,000.000 SIT: 1. podpaket - pripravljalna dela in gradbena jama ni predmet razpisa; 2. podpaket - gradbeni objekti in zunanja ureditev 160,000.000 SIT; 3. podpaket - tesnitve akumulacijskega bazena
5,000.000 SIT; 4. podpaket - hidromehanska oprema 20,000.000 SIT; 5. podpaket
- cevni agregat 50,000.000 SIT; 6. podpaket - strojna oprema 10,000.000 SIT;
7. podpaket - elektro oprema 40,000.000
SIT; 8. podpaket - monitoring 5,000.000
SIT; 9. podpaket - obratovanje in vzdrževanje 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Boštanj, občina Sevnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, skladno z ZGO.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo:
– določila zakona o pogojih koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (ZPKEPS – Ur. l. RS, št.
61/2000),
– pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98),
– določila zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 59/96),
– določila zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ št. 29/78 in 39/85),
– določila energetskega zakona (Ur. l.
RS, št. 79/99),
kot tudi z vsi ostali zakonski akti, veljavni
v Republiki Sloveniji.
(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: 1. paket: objekti energetske
ureditve: 1. podpaket - pripravljalna dela in
gradbena jama - ni predmet razpisa, 2. podpaket - gradbeni objekti in zunanja ureditev,
3. podpaket - tesnitve akumulacijskega bazena, 4. podpaket - hidromehanska oprema, 5. podpaket - cevni agregat, 6. podpaket - strojna oprema, 7. podpaket - elektro
oprema, 8. podpaket - monitoring, 9. podpaket - obratovanje in vzdrževanje.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante izvajanja
del niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitve bo potrebno
izvesti v naslednjih rokih od datuma sklenitve pogodbe:
PGD – do 6 mesecev,
PZR – do 5 mesecev,
PZI – do 14 mesecev,
PID – do datuma končnega tehničnega
prevzema – predvidoma do 32 mesecev.
Projektantsko svetovanje – ves čas gradnje objektov energetske ureditve.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, 1215 Medvode, Janez Nučič, tel.
01/4749-190 ali Roman Modic, tel.
01/4749-183.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 12. 2000,
dvig pa je možen le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek 119.000 SIT (19 % DDV je vključen v
ceno) je potrebno plačati na račun št.
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana – Vič. Na virmanu mora biti naveden tudi naziv razpisanih del.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 12. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., vložišče, Gorenjska c. 46, 1215
Medvode, s pripisom: “Izdelava projektne
dokumentacije za HE Boštanj - 1. paket Objekti energetske ureditve – Ponudba“ in
“Ne odpiraj pred 10.30 dne 12. 12.
2000!”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 12. 12. 2000 ob 10.30 v sejni sobi na
naslovu Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3 % vrednosti javnega naročila ali dela javnega naročila, na katerem
konkurira ponudnik, veljavna pa mora biti
vsaj do 25. 2. 2001.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje z lastnimi sredstvi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,
– ustrezna finančna sposobnost,
– ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe,
– ima poravnane obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,
– ustrezno dokazilo pristojnega ministrstva, da ponudnikovi vodstveni delavci v
zadnjih 3 letih pred pričetkom naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,
– ima ustrezne reference,
– ima ustrezne kapacitete za predvideni
čas izvajanja del,
– podpisana izjava, da sprejema razpisne pogoje, predvidene z razpisno dokumentacijo,
– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
o izvajanju storitev,
– ustrezno dokazilo o zavarovanju za projektantsko odgovornost po ZGO,
– predložena bančna garancija,
– predložena izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
– ustrezna zanesljivost ponudnika glede
na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v
preteklih poslih,
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (največ 60 točk),
– reference ponudnika in kadrovske sestave (največ 30 točk),
– plačilni pogoji (največ 10 točk).
Največje število točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere največje
število točk.
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18.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000.
20.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 149/2000
Ob-38452
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, 01/475-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PZR, PZI in PID ter investicijski nadzor izvedbe vgrajenih elementov
oziroma sklopov, za področje strojne in
elektroenergetike; v ocenjeni vrednosti
30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da - projektanti strojne in elektro
smeri, pooblaščeni inženirji za strojne in
elektro instalacije.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov, pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
da; spisek projektantov - inženirjev z referencami na podobnih projektih.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: veljavne bodo samo ponudbe za celoto.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana, pri Majdi Gradišar telefon: 01/475-21-97, faks: 01/475-21-86.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 11. do 17. 11.
2000 med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija bo na razpolago za
11.900 SIT po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu in na podlagi dokazila o vplačilu, z navedbo davčne številke in sedeža podjetja. Način plačila je negotovinski, na račun
pri
APP
Ljubljana:
št.
50101-603-45036,
sklic
na
št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(oznaka razpisa - 149/2000).
Dodatne informacije so na voljo samo v
pisni obliki, in sicer: za tehnični del - Roman
Sušnik, faks št. 01 475-2880; za komercialni del - Majda Gradišar, faks št. 01 475
2186.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 8. 12.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija - vloži-
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šče, Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj - za razpis! Ponudba za razpis
149/2000 - izdelava projektne dokumentacije.
Na hrbtni strani ponudbe mora biti označen naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti
v zaprtih kuvertah.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11.12. 2000 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubjana, Kolodvorska 2, v sobi
št. 52/V.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi
poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v višini 5% od ocenjene vrednosti razpisa.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti včlanjen v Inženirsko
zbornico Slovenije in ostale zahteve po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, rok izvedbe in
druga merila po razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki naj bi imeli reference z izvedenimi deli
na projektih v podobnih institucijah.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova.
19., 20.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 351-5/96
Ob-38454
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Urad
direktorja občinske uprave, Trg E. Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, faks 05/302-12-33.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektov IP,
PGD, PZI, PZR, projekta zunanje ureditve in projekta opreme za rekonstrukcijo in pokritje mestnega kopališča na Rejčevi ulici v Novi Gorici. Vsebino projektne
dokumentacije določa pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 35/98), ocenjena vrednost naročila
je 38,000.000 SIT (brez DDV).
4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za določen po-

klic: v skladu z zakonom o graditvi objektov
lahko naročeno storitev izvede samo gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v sodni register vpisano
dejavnost projektiranja in je vpisano pri Inženirski zbornici Slovenije. Odgovorni projektanti in odgovorni vodja projekta so lahko
le osebe, ki so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86, RS, št. 40/94, 69/94, 29/95,
59/96), zakon o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur. I. SRS, št. 18/84,
29/86, 43/89, RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95, 44/97), pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98) in ostali predmetni predpisi.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti člane projektantske ekipe odgovornega vodjo projekta in
odgovorne projektante z njihovimi referencami in odločbami o včlanitvi v IZS.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki lahko potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celoti.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki ne morejo ponuditi variant ponudbe.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, izdelano v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: okvirni roki izdelave posamičnih sestavin projektne dokumentacije
so sledeči:
– idejni projekt 30 dni po podpisu pogodbe,
– popravki po reviziji in potrditev idejnega projekta 10 dni,
– PGD 60 dni,
– popravki po reviziji in potrditev PGD
15 dni - PZI 45 dni,
– popravki po reviziji in potrditev PZI
15 dni - PZR 20 dni,
– popravki po reviziji in potrditev PZR
10 dni - projekt zunanje ureditve 20 dni,
– popravki po reviziji in potrditev projekta zunanje ureditve 10 dni - projekt opreme
45 dni,
– popravki po reviziji in potrditev projekta opreme 10 dni.
Skupaj znaša okvirni rok izdelave celotne projektne dokumentacije 300 dni po
podpisu pogodbe.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Nova Gorica - Urad direktorja
občinske uprave, soba 13/I, kontaktna oseba je Furlan Janko, tel. 05/335-01-25, faks
05/302-12-33.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dne objave razpisa do ponedeljka 11. 12. 2000 vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
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nudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo, če plačajo 10.000 SIT virmansko na
žiro račun Mestne občine Nova Gorica št.
52000-630-7001. Ob dvigu dokumentacije morajo predložiti pooblastilo za dvig z
jasno razvidnim nazivom in naslovom ponudnika, in dokazilo o plačilu, v katerem morajo biti razločno navedeni naziv in naslov ponudnika ter vsota in datum plačila.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo predložiti ponudbe do ponedeljka 11. 12.
2000 do 12. ure. Ponudbe, poslane po
pošti, morajo biti vročene ponudniku do istega roka.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko predložijo
ponudbe osebno v vložišču Mestne občine
Nova Gorica, pisarna 38/I, ali jih pošljejo
priporočeno po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Urad direktorja občinske
uprave, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti. Na prednji strani mora imeti poleg
naslova naročnika vidno oznako “Ne odpiraj
- ponudba za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in pokritje mestnega kopališča z navedbo številke objave tega
razpisa “, na hrbtni strani mora biti naveden
pošiljatelj in njegov naslov.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek 11. 12.
2000 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Nova Gorica - zelena dvorana. Predstavniki
ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb komisiji predati pisno pooblastilo, da lahko sodelujejo pri odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo poslovne banke za resnost ponudbe v višini
3,800.000 SIT, z veljavnostjo do podpisa
pogodbe in izdaje garancije za dobro izvedbo posla, vendar ne dlje kot do 25. 2. 2001.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in plačila in/ali sklicevaje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo naročilo finansiral v celoti iz lastnih sredstev na podlagi
sprejetega proračuna, plačila bo vršil v skladu z določili razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi in priloži pogodbo, ali glavni izvajalec v sodelovanju s soizvajalci, ki jih navede
v ponudbi in priloži pogodbo o sodelovanju.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje razpisanih storitev, mora biti finančno sposoben in mora izpolnjevati strokovna in ostala merila za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti, določena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po začetku
javnega odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): so definirana v razpisni dokumentaciji.
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18. Druge informacije o naročilu: vsi
ponudniki, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo, lahko zahtevajo dodatna pojasnila pisno ali po telefaksu na naslovu naročnika Mestna občina Nova Gorica - Urad direktorja občinske uprave, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, telefaks 05/302-12-33,
za Furlan Janka, vendar najkasneje do torka
28. 11. 2000. Naročnik bo na vprašanja
odgovoril pisno vsem ponudnikom do torka
5. 12. 2000. Naročnik ne bo organiziral
sestanka s ponudniki.
19., 20.
Mestna občina Nova Gorica
Urad direktorja občinske uprave
Št. 40501-48/00
Ob-38455
1.Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, faks 01/72-16-146.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: socialna oskrba na domu,
ki obsega gospodinjsko pomoč, pomoč
pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč
pri ohranjanju socialnih stikov; ocenjena
vrednost: 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Domžale, ki se
deli na dva dela.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o socialnem varstvu, odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba se sklepa za
dobo 2 let, pričetek 1. 1. 2001 oziroma po
pravnomočnosti sklepa o izbiri.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska 69, Domžale.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 1.000
SIT
se
nakaže
na
ŽR
št.
50120-630-810230 sklic na – javni razpis.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale; zapečatene kuverte morajo biti jasno označene “Ne odpiraj – javni razpis socialna oskrba na domu”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 2000 ob 10. uri na Občini Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna
soba, I. nadstropje.
12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – vrednost urne postavke –
60 točk,
– prevzem kadrov – 10 točk,
– kvaliteta predloženega programa z vidika kadrov, organizacije, tehničnih pogojev in metod dela – 10 točk,
– prilagodljivost na morebitna spreminjanja potreb – 10 točk,

– druge ugodnosti – 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna
oseba:
Irena
Gričar,
tel:
01/72-41-305.
Občina Domžale
Ob-38456
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks 5246-480.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca za izvedbo storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: komunalno vzdrževanje poslovnih prostorov TE-TOL, okvirni
znesek za eno leto je 15,000.000 SIT (brez
DDV).
4. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: po razpisni
dokumentaciji.
c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora pripraviti ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2001, 2002,
2003.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad., soba 29, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. 5875-247, faks
5875-217.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati vsak delavnik od 8. do 12.
ure do vključno 23. 11. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor
je potrebno nakazati znesek): ponudnik mora znesek 4.248 SIT (z DDV) nakazati na
račun naročnika št. 50103-601-16504.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 11. 12. 2000 do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad., soba 29.
11. Datum in čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 12. 12. 2000
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna
20. 1. 2001.
13. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 12.
2000.
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14. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo in predlogom pogodbe
v razpisni dokumentaciji.
15.
16. 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.
17. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko zamenjajo ponudbo ali od nje odstopijo
najkasneje do 11. 12. 2000 do 12. ure.
18. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN):
– cena in plačilni pogoji do 70 točk,
a) cena do 60 točk,
b) plačilni pogoji do 10 točk,
– finančni položaj podjetja do 10 točk,
– usposobljenost ponudnika,
a) reference kadrov z dokazili do 5
točk,
b) reference na industrijskih ali podobnih objektih do 5 točk,
– certifikat ISO 9001 ali 9002 do 10
točk.
19., 20., 21.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-38461
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks 5246-480.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca za izvedbo storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: rekonstrukcija regulacije in nadzora elektrofiltra na bloku 3,
okvirni znesek 15,000.000 SIT (brez DDV).
4. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: po razpisni
dokumentaciji.
c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora pripraviti ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: devet mesecev.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad., soba 29, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. 5875-247, faks
5875-217.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati vsak delavnik od 8. do 12.
ure do vključno 23. 11. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor
je potrebno nakazati znesek): ponudnik mo-
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ra znesek 7.140 SIT (z DDV) nakazati na
račun naročnika št. 50103-601-16504.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 11. 12. 2000 do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad., soba 29.
11. Datum in čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 13. 12. 2000
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna
20. 1. 2001.
13. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 12.
2000.
14. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo in predlogom pogodbe
v razpisni dokumentaciji.
15.
16. 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.
17. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko zamenjajo ponudbo ali od nje odstopijo
najkasneje do 11. 12. 2000 do 12. ure.
18. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN):
– cena do 66 točk,
– tehnološka rešitev do 16 točk,
a) ustreznost tehnične rešitve s tehnološko funkcionalnimi zahtevami 8 točk,
b) zmogljivost opreme ustreza tehnološkim zahtevam 8 točk,
– reference do 8 točk,
– likvidnost ponudnika 6 točk,
– certifikat sistema kakovosti (serija ISO
9000) 4 točke.
19., 20., 21.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-38462
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks 5246-480.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca za izvedbo storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem mrežnih strežnikov, okvirni znesek za eno leto je
3,850.000 SIT (brez DDV).
4. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: po razpisni
dokumentaciji.
c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora pripraviti ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2001 in 2002.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad., soba 29, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. 5875-247, faks
5875-217.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati vsak delavnik od 8. do 12.
ure do vključno 23. 11. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): ponudnik mora znesek 4.522 SIT (z DDV) nakazati
na
račun
naročnika
št.
50103-601-16504.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 11. 12. 2000 do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad., soba 29.
11. Datum in čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 13. 12. 2000
ob 9. uri v sejni sobi naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna
21. 1. 2001.
13. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 22. 12.
2000.
14. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo in predlogom pogodbe
v razpisni dokumentaciji.
15.
16. 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.
17. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko zamenjajo ponudbo ali od nje odstopijo
najkasneje do 11. 12. 2000 do 12. ure.
18. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN):
– cena do 55 točk,
– plačilni rok do 5 točk,
– finančna moč ponudnika do 5 točk,
a) razmerje med gibljivimi sredstvi in
kratkoročnimi obveznostmi do 2,5 točke,
b) razmerje med kratkoročnimi terjatvami in obveznostmi iz poslovanja do 2,5
točke,
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– tehnična podpora ponudnika vključujoč kader ponudnika do 15 točk,
a) število dejanskih izvajalcev do 5
točk,
b) strokovna izobrazba do 5 točk,
c) povprečna delovna doba do 5 točk,
– reference do 15 točk,
– certifikat sistema kakovosti (serija ISO
9000) 5 točk.
19., 20., 21.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Ob-38464
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks 5246-480.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca za izvedbo storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev fizičnega varovanja in receptorske službe ter gasilsko
preventivne službe, okvirni znesek za eno
leto je 35,000.000 SIT (brez DDV).
4. Kraj izvedbe: območje objekta naročnika.
5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: po razpisni
dokumentaciji.
c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora pripraviti ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2001, 2002,
2003.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad. soba 29, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. 5875-247, faks
5875-217.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati vsak delavnik od 8. do 12.
ure do vključno 23. 11. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): ponudnik mora znesek 6.188 SIT (z DDV) nakazati
na
račun
naročnika
št.
50103-601-16504.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 11. 12. 2000 do 12.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad., soba 29.
11. Datum in čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 12. 12. 2000
ob 13. uri v sejni sobi naročnika.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna
20. 1. 2001.
13. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 12.
2000.
14. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo in predlogom pogodbe
v razpisni dokumentaciji.
15.
16. 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.
17. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko zamenjajo ponudbo ali od nje odstopijo
najkasneje do 11. 12. 2000 do 12. ure.
18. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN):
– cena in plačilni pogoji do 65 točk,
a) cena do 60 točk,
b) plačilni pogoji do 5 točk,
– finančni položaj podjetja do 8 točk,
a) skupni prihodki do 2 točki,
b) vrednost kapitala do 2 točki,
c) likvidnost do 4 točke,
– reference do 19 točk,
a) referenčni objekt po velikosti objekta do 7 točk,
b) referenčni objekt po pomembnosti
objekta do 7 točk,
c) referenčni objekt po požarni in varnostni ogroženosti objekta do 5 točk,
– zagotovitev kakovosti do 8 točk,
a) pridobljen certifikat ISO 9001 ali
9002 2 točki,
b) usposobljenost osebja do 6 točk.
19., 20., 21.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-38553
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center Vlade za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-86-49.
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 izpisovanja in
konfekcioniranja/kuvertiranja računalniških obrazcev na izhodu centralne
računalniške infrastrukture Centra Vlade za informatiko, dobavljanje standardnih računalniških in predtiskanih ter
plačilnih obrazcev za potrebe linijskih
tiskalnikov na CVI, načrtovanje novih
obrazcev in rešitev izpisovanja ter konfekcioniranje linijskih izpisnih obrazcev.
Storitve zavarovanja računalniške in komunikacijske opreme z oznako BZR –2000.
Ocenjena vrednost: 140,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje RS.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-

kon o javnih naročilih (ZJN), Uradni list RS,
št. 24 z dne 5. 5. 1997.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti strokovne kvalifikacije kadrov.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: alternativne ponudbe niso dopustne, lahko pa ponudniki poleg osnovne ponudbe ponudijo tudi opcijsko ponudbo.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba se bo sklenila za obdobje 3 let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center Vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 25 (vložišče), telefaks 01/478-86-49.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 12. 2000 do
vključno 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Center Vlade za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, 1.
nadstropje, soba 25 (vložišče).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 12.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 500.000, ki mora veljati do 20. 2. 2001
in bančna garancija za dobro izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik moral v roku 5
dni po podpisu pogodbe izročiti naročniku
na prvi poziv v višini 5% od letne vrednosti
posla.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glede na vzorec
pogodbe v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opisano v merilih in pogojih.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 11. 12. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ustrezali naslednjim merilom in pogojem:
Pogoji
I. Na poslovnem področju
1. Pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
2. Pogoj: registracija za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe.
3. Pogoj: obratovalna dovoljenja, za
vse lokacije na katerih bo izvajalec izvajal
pogodbene obveznosti.
Poslovna solidnost ponudnika
4. Pogoj: delež prihodkov iz dejavnosti ponudnika v letu 1999 vsaj 10 mio SIT.
Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
5. Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali
izgubljenih pravd, ki kažejo na nezaneslji-
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vost poslovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj pri poslovanju (večkratne neustrezne
dobave, izkazano ponavljanje napak pri storitvah glede na pogodbene pogoje ali bistvene kršitve določb pogodb z naročnikom).
Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Merilo:
1 točka: en dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika;
2 točki: več dokumentov, ki dokazujejo kakovost organizacije poslovanja ponudnika;
4 točke: postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju organizacije poslovanja ponudnika;
7 točk: pridobljen ISO certifikat na področju organizacije poslovanja ponudnika.
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se nanašajo na organizacijo poslovanja ponudnika (listine, ki se nanašajo na kakovost poslovanja ponudnika, kot so normativi in drugi dokumenti, izdani od organizacij, ki presojajo kakovost poslovanja, lahko pa tudi
recenzija ali primerjave s področja poslovanja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne
pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem področju, dokazi o kakovosti poslovanja principala, prodajne reference principala in ponudnika ipd.
II. Na finančnem področju
1. Pogoj: stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8.
Količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 1999, z
upoštevanjem kasnejših – z verodostojnimi
listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih
z dolgoročnimi viri sredstev, ki morajo biti
podani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca
stanja.
2. Pogoj: ni blokad žiro računa.
Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in
poslovni izid iz dejavnosti:
Merilo:
2 točki: finančna varnost - kapital
predstavlja polovico pasive;
5 točk: pozitivni poslovni izid iz dejavnosti.
III. Reference
1. Pogoj: 1,000.000 izpisanih strani na
laserskih tiskalnikih ali/in 200.000 prodanih lastnih obrazcev v letu 1999.
IV. Na področju kapacitet, opremljenosti
in kadrov
Prostori in oprema
Pogoji:
1. Prostor, ki popolnoma ustreza zahtevam delovnega procesa za potrebe razpisa in zahtevam predpisov tako, da je možno delo opravljati brez motenj in oviranj.
2. Ustrezno varovanje prostorov glede na predvidena dela.
3. Tehnična ustreznost opreme.
4. Ustrezna nadomestna oprema in
postopki za primer izpadov.
5. Pravica do uporabe vseh potrebnih obrazcev in druge pravice, ki jih zahteva opravljanje razpisanih del.
Usposobljenost kadrov:
Pogoji:
1. Vsi zaposleni na področju ponudbe morajo izpolnjevati pogoje kot veljajo za
delavce v državnih organih.
2. 6 zaposlenih mora izkazovati poznavanje naslednjih področij: upravljanje s
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predvideno opremo (poznavanje strojne in
programske opreme); priprava in distribucija obrazcev ter 2 zaposlena za razvoj novih
obrazcev.
3. Ponudnik mora imeti možnost na
željo uporabnika naročnika organizirati kompletni delovni proces 24 ur dnevno 7 dni na
teden.
Merilo:
Za vsakega nadaljnjega zaposlenega nad
pogojem, ki ima izkazana znanja iz strokovnega področja, 1 točka za vsako našteto
področje.
Bruto dohodki
1. Pogoj: Bruto dohodki kadra vsaj
enaki predpisanim.
Merilo:
2 točki: plače od 30%–50% kadrov,
ki jih je prijavil ponudnik in imajo ustrezno
usposobljenost za podporo na strokovnem
področju, presegajo 160.000 SIT bruto.
4 točke: plače od 51%–70% kadrov,
ki jih je prijavil ponudnik in imajo ustrezno
usposobljenost za podporo na strokovnem
področju, presegajo 160.000 SIT bruto.
7 točk: plače nad 70% kadrov, ki jih
je prijavil ponudnik in imajo ustrezno usposobljenost za podporo na strokovnem področju, presegajo 160.000 SIT bruto.
Izkušnje
Merilo:
2 točki: povprečna delovna doba kadrov, ki imajo ustrezne certifikate usposobljenosti za podporo na strokovnem področju od 2 do 5 let;
4 točk: povprečna delovna doba kadrov, ki imajo ustrezne certifikate usposobljenosti za podporo na strokovnem področju od 5 do 7 let;
6 točk: povprečna delovna doba kadrov, ki imajo ustrezne certifikate usposobljenosti za podporo na strokovnem področju nad 7 let.
Za ustrezno usposobljenost posameznega kadra za poznavanje in podporo na strokovnem področju štejejo pri strojni opremi
in programski opremi potrdila, ki jih priznava principal opreme, ki jih priznava principal
opreme, pri storitvah pa drugi izkazi, če so
predvideni, sicer pa izkazane izkušnje.
Pogoji in merila glede izvedbe razpisanih storitev
I. Pogoji
1. Skladnost s specifikacijami.
2. Koordinacija in usmerjanje zahtev
uporabnika se izvaja na sedežu uporabnika.
3. Čas potreben za izpis plačilnega
obrazca na laserskem tiskalniku ter zagotovitev njegovega konfekcioniranja (zgibanje
in lepljenje) za ca. 32000 plačilnih listov/mesečno, od trenutka ko je obdelava
zaključena in so obračunski podatki na razpolago, ne sme preseči 4 ure.
II. Merila
1. Dobavni rok
a) povprečni dobavni rok za vse standardne obrazce, ki so navedeni v priloženem predračunu, do 3 ure 4 točke, za do
vsako uro daljši rok po točko manj do 0
točk;
b) povprečni čas izpisa za manjše planirane izpise na laserskem tiskalniku do
2000 strani formata A3 do 2 uri 4 točke, od
2 do 3 ure 2 točki, od 3 do 4 ure 1 točko,
nad 4 ure 0 točk. V primeru potrebe po

konfekcioniranju, se čas lahko podaljša za
1 uro.
c) povprečni čas izpisa za večje planirane izpise na laserskem tiskalniku nad
2000 strani formata A3 do 3 ure 4 točke,
od 3 do 4 ure 2 točki, od 4 do 5 ur 1
točko, nad 5 ur 0 točk. Za vsakih nadaljnjih 2000 strani se čas sukcesivne dobave lahko poveča za eno uro. V primeru
potrebe po konfekcioniranju, se čas lahko
podaljša za 1 uro.
d) najkrajši rok za razvoj novih linijskih
predtiskanih obrazcev po opisni predlogi
uporabnika 4 točke, za do vsakih 10% daljši
rok po točko manj do 0 točk;
e) najkrajši rok za razvoj novih obrazcev namenjenih za laserski tisk po opisni
predlogi uporabnika 4 točke, za do vsakih
10% daljši rok po točko manj do 0 točk.
2. Cena
a) najnižja povprečna cena standardnih obrazcev za linijsko tiskanje po priloženem predračunu 20 točk, za do 10% višja
cena 10 točk, za do 20% višja cena 2 točki,
nad 20% višja cena 0 točk;
b) najnižja povprečna cena razpisanih
storitev po priloženem predračunu 20 točk,
za do 10% višja cena 10 točk, za do 20% višja
cena 2 točki, nad 20% višja cena 0 točk;
c) najnižja urna postavka za razvoj novega obrazca 5 točk, za do 10% višja cena
2 točki, za nad 10% višja cena 0 točk.
3. Kvaliteta
Vsak obrazec, ki je zahtevan v prilogi
se bo ocenjeval:
– linijsko izpisan in konfekcioniran
plačilni list
– lasersko izpisan in konfekcioniran
plačilni list
najboljši 3 točke, drugi najboljši 1
točko;
– lasersko izpisan in konfekcioniran
obrazec za dohodnino
– lasersko izpisan in konfekcioniran
obrazec za DDV
najboljši 5 točk, drugi najboljši 2 točki, plus dodatnih 5 točk za skupno težo
obrazca manjšo od 20 gramov;
– linijsko izpisano in konfekcionirano
obvestilo volilcem
– lasersko izpisano in konfekcionirano obvestilo volilcem
– lasersko izpisan volilni imenik
– linijsko izpisano in konfekcionirano
obvestilo za preživnine
– lasersko izpisano in konfekcionirano obvestilo za preživnine
najboljši 2 točki, drugi najboljši 1 točko.
Komisija lahko oceni tudi dva ali več
obrazcev z istim številom točk.
4. Distribucija
Merila
a) Čas od naročila do dostave na lokacijo naročnika (velja za redne planirane
predtiskane obrazce namenjene za linijsko
tiskanje, velja tudi za morebitne izredne ponovitve tiskanja) do 2 uri 4 točke, od 2 do 3
ure 1 točko, nad 3 ure 0 točk.
b) Čas od naročila do dostave na lokacijo naročnika (velja za ne planirane predtiskane obrazce namenjene za linijsko tiskanje) do 48 ur 4 točke, od 48 do 60 ur 1
točko, nad 60 ur 0 točk.
c) Čas od izpisa/konfekcioniranja do
dostave na lokacijo naročnika (če ni s po-
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sebno pogodbo določeno drugače) za redne mesečne planirane obdelave (velja za
dokumente, ki se ne pošiljajo po pošti npr.
dokumenti, ki jih morajo prevzeti kurirji na
lokaciji uporabnika) do 1 uro 4 točke, od 1
do 2 uri 1 točko, nad 2 uri 0 točk.
d) Čas od izpisa/konfekcioniranja do
dostave na lokacijo naročnika (če ni s posebno pogodbo določeno drugače) za ne planirane obdelave (velja za dokumente, ki se
ne pošiljajo po pošti npr. dokumenti, ki jih
morajo prevzeti kurirji na lokaciji uporabnika) do 2 uri 4 točke, od 2 do 3 ure 1 točko,
nad 3 ure 0 točk.
e) Čas od izpisa na lokaciji naročnika
do povratka planiranih konfekcioniranih linijsko izpisanih dokumentov do 4000 strani,
nazaj na lokacijo naročnika do 3 ure 4 točke,
od 3 do 4 ure 1 točko nad 4 ure 0 točk. Za
vsakih nadaljnjih 4000 strani se čas sukcesivne dobave lahko poveča za eno uro.
f) Čas od izpisa na lokaciji naročnika
do povratka ne planiranih konfekcioniranih
linijsko izpisanih dokumentov do 4000 strani, nazaj na lokacijo naročnika do 6 ur 4
točke, od 6 do 8 ur 1 točko, nad 8 ur 0
točk. Za vsakih nadaljnjih 4000 strani se
čas sukcesivne dobave lahko poveča za
eno uro.
Pri povprečnih rokih in povprečni ceni
se upošteva količina posameznih obrazcev
in storitev v letu 1999.
Izbrana bo ponudba tistega ponudnika,
ki bo na podlagi zgornjih meril izbrala najvišje število točk.
18. Druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija na voljo tudi na internetu
na naslovu: http://www.gov.si/razpisi/
19.
RS Center Vlade za informatiko
Ob-38554
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center Vlade za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
01/478-86-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitve s področja svetovanja in usposabljanja s področja politike varovanja in zaščite informacijskih
sistemov za potrebe državnih organov
RS z oznako PVA.IT-2000. Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje RS.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
– v I. sklopu storitve svetovanja, izdelave
dokumentov in priporočil ter postavitve sistema in vsebine izobraževanja na področju
varovanja in zaščite informacijsko-telekomunikacijskih virov (IT) – (Specifikacija del: Področja svetovanja),
– v II. sklopu svetovanja, izdelave dokumentov in priporočil pri vzpostavitvi sistema
nadzora nad izvajanjem varnostne politike
(Specifikacija del: Področja svetovanja).
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
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Center Vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 01, soba 25
(vložišče), telefaks 01/478-86-49.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 12. 2000 do vključno 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Center Vlade za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje 01, soba 25 (vložišče), telefaks
01/478-86-49.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000 ob 12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, veljavna do 31. 1. 2001 v višini:
– za sklop I – 1,200.000 SIT,
– za sklop II – 600.000 SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glede na vzorec
pogodbe v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opisano v merilih in pogojih.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 12.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ustrezali naslednjim merilom in pogojem:
1.0.1 Na poslovnem področju
1. Pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: registracija in obratovalno
dovoljenje za vse dejavnosti, ki so predmet
ponudbe;
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost
poslovanja; dosedanje slabe izkušnje pri poslovanju;
4. Reference ponudnika na razpisanem področju: ocenjevalo se bo število
vseh projektov iz področja svetovanja varovanja in zaščite podatkov za zadnja tri
leta. Za vsak svetovalni projekt z naštetih
področij za zadnja tri leta (1998, 1999,
2000):
– 15 točk: projekti svetovanja na področju varovanja informacijskih sistemov oziroma IT virov ter revidiranje informacijskih
sistemov,
– po 5 točk:projekti drugih svetovanj
(poslovno-finančni, organizacijski…),
– po 3 točke: računovodsko-revizijske storitve.
Pri projektih drugih svetovanj (poslovno-finančni, organizacijski...) ter računovodsko-revizijske storitve se točkuje največ projektov. Pri celotnem točkovanju referenc
lahko vsak ponudnik doseže maksimalno
100 točk.
5. Delovanje ponudnika na razpisanih
področjih:

Za oba razpisana sklopa del:
Pogoj: več kot 3 leta delovanja na
omenjenem področju
6. Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Pogoj: izvajanje funkcije zagotavljanja
kvalitete storitev in izdelkov. Zagotavljanje
kvalitete mora biti razvidno iz pridobljenih
certifikatov oziroma internih aktov in drugih
dokumentov ponudnika., navedenih v točki
3.2. v obrazcu Prijava.
Izvajalec je dolžan tokom izvajanja razpisanih del zagotavljati tako kakovost storitev in drugih izdelkov. Kot dokaz za sposobnost izvajanja mora priložiti ustrezen certifikat o obvladovanju zagotavljanja kakovosti
po eni izmed mednarodno priznanih shem
(npr. ISO 9001) oziroma če izvaja zagotavljanje kakovosti po internem sistemu, relevantne dokumente iz katerih je razvidno
obravnavanje procesov in dokumentov v
smislu zagotavljanja kakovosti. Zagotavljanje kakovosti morajo izvajati tudi morebitni
podizvajalci.
– 3 točke ustrezni dokumenti, ki dokazujejo zagotavljanje kakovosti poslovanja
na področju razpisa po internih standardih
(svetovanje oziroma izvajanje storitev),
– 7 točk: ustrezni dokumenti, ki dokazujejo zagotavljanje kakovosti poslovanja
na vseh področjih poslovanja ponudnika po
internih standardih,
– 5 točk: certifikati oziroma ustrezni
dokumenti, ki dokazujejo zagotavljanje kakovosti poslovanja na področju razpisa (svetovanje oziroma izvajanje storitev) po sistemu kakovosti ISO 900X,
– 10 točk: certifikati oziroma ustrezni
dokumenti, ki dokazujejo zagotavljanje kakovosti poslovanja na vseh področjih poslovanja ponudnika po sistemu kakovosti ISO
900X.
1.0.2 Na finančnem področju
1. Ni izkazane blokade žiro računa –
pogoj
2. Pozitivni poslovni izid izkazan v letih 1998 in 1999 – pogoj
3. Pozitivni kapital – pogoj
4. Letna realizacija nad 50 mio SIT –
pogoj.
5. Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 1999, z
upoštevanjem kasnejših – z verodostojnimi
listinami izkazanih-zamenjav kratkoročnih z
dolgoročnimi viri sredstev.
6. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in poslovni izid iz dejavnosti;
Merilo:
2 točki: finančna varnost – kapital
predstavlja 50% pasive,
5 točk: pozitivni izid iz poslovanja z
donosom kapitala 6%.
1.0.3 Na področju kadrov
1. Strokovna izobrazba:
– Za I. sklop – področje svetovanja
pri načrtovanju in implementaciji varnostne
politike
Pogoj: najmanj univerzitetna izobrazba za delavce, ki bodo izvajali neposredno
svetovanje,
– Za II. sklop – področje svetovanja
pri vzpostavitvi nadzora nad izvajanjem varnostne politike:
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Pogoj: ponudnik ima strokovnjaka s
področja revidiranja in/ali varovanja IS
2. Obseg izkazanih posebnih znanj
strokovnega kadra na prijavljenem področju:
Točkovali se bodo pridobljeni certifikati kadra, ki bodo direktno sodelovali na
projektu v času trajanja svetovanja:
– 10 točk :certifikati s področja varovanja in zaščite informacijskih sistemov,
– 6 točk : certifikati s področja revidiranja informacijskih sistemov,
– 3 točke: certifikati s področja projektnega vodenja in managementa.
Velja omejitev, da se lahko točkuje
največ 5 oseb, ki bodo direktno sodelovale na razpisanih delih.. Pri vsaki osebi se
šteje samo najvišje točkovno vrednoten
certifikat.
3. Izkušnje:
– 3 točke: izkušnje na strokovnem področju v povprečju od 2 do 4 let;
– 6 točk: izkušnje na strokovnem področju v povprečju od 4 do 6 let;
– 9 točk: izkušnje na strokovnem področju v povprečju nad 6 let;
Velja omejitev, da se lahko točkuje
največ 5 oseb, ki bodo direktno sodelovale
na razpisanih delih.
4. Struktura kadrov:
Pogoj: ponudnik ima vsaj enega strokovnjaka (nad 5 let delovnih izkušenj na
strokovnem področju) z referencami na področjih
– s področja delovanja javne uprave,
– varovanje in zaščita IS in
– informacijske tehnologije.
Kriterij usposobljenosti:
– 1 točka: po en izkušen sodelavec
na področju
– 3 točke: od dva do štiri izkušeni
sodelavci,
– 6 točk: pet ali več izkušenih sodelavcev.
5. Razpoložljivost kadrov glede na tekoče projekte:
– Za I. sklop – področje svetovanja
pri načrtovanju in implementaciji varnostne
politike,
Pogoj: več kot 1 stalno razpoložljiv
delavec za izvajanje neposrednega svetovanja,
– Za II. sklop – področje svetovanja
pri vzpostavitvi nadzora nad izvajanjem varnostne politike:
Pogoj: več kot 1 stalno razpoložljiv
delavec za izvajanje neposrednega svetovanja v obsegu pol človek/mesec
1.0.4 Ostale omejitve
– Omejitev poslovnih povezav
Pogoj:
Ponudniki ne smejo biti povezane
osebe (sorodstvene vezi med vodstvenimi
delavci ponudnika ali zaposlenimi ponudnika, ki bodo izvajali naloge za naročnika, in zaposlenimi delavci Centra Vlade za
informatiko: v krvnem sorodstvu v ravni
vrsti do katerega koli kolena, v stranski
vrsti pa do četrtega kolena, ali če je z njim
v zakonu ali v svaštvu do drugega kolena,
ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne, kapitalsko, lastniško ali so
podizvajalsko povezani z izvajalci storitev
CVI).
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Pogoj:
Ponudnik ni izvajal ali ne izvaja storitve sistemske administracije ali nadzora informacijsko-telekomunikacijskih virov CVI
ali drugim državnim oziroma javnim inštitucijam, ki jih obravnava ta razpis.
1.0.5 Merila za ocenjevanje uvrstitve
V kolikor ponudnik zadosti izločitvenim kriterijem in zbere vsaj 100 točk, bo
vključen v nadaljnje ocenjevanje.
1.1 Merila za izbiro
1.1.1 Merila za izbiro ponudb
so razvrščena po prioritetah. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na naslednji način:
1. Reference podjetja:
ocenjevalo se bo število vseh projektov iz področja svetovanja varovanja in zaščite podatkov ter iz področij poslovnega
svetovanja in računovodsko-revizijskih storitev za zadnja tri leta.. Za vsak svetovalni
projekt z naštetih področij za zadnja tri leta
(1998,1999, 2000):
– 15. točk: projekti svetovanja na področju varovanja informacijskih sistemov oziroma IT virov ter revidiranja informacijskih
sistemov,
– 5 točk : projekti drugih svetovanj
(poslovno-finančne, organizacije…)
– 3 točke: računovodsko-revizijske
storitve .
Pri projektih drugih svetovanj (poslovno-finančni, organizacijski...) ter računovodsko-revizijske storitve se točkuje največ projektov. Pri celotnem točkovanju referenc
lahko vsak ponudnik doseže maksimalno
100 točk.
2. Strokovnost kadrov v projektu
Ta bo izračunana tako, da se bodo
točkovali pridobljeni certifikati kadra, ki bodo direktno sodelovali na projektu v času
trajanja svetovanja:
– 10 točk : certifikati s področja varovanja in zaščite informacijskih sistemov,
– 6 točk: certifikati s področja revidiranja informacijskih sistemov ,
– 3 točke: certifikati s področja projektnega vodenja in managementa
Velja omejitev, da se lahko točkuje
največ 5 oseb,. ki bodo direktno sodelovale na razpisanih delih. Pri vsaki osebi se
šteje samo najvišje točkovno vrednoten
certifikat.
3. Poslovna uspešnost
2 točki: finančna varnost – kapital
predstavlja 50% pasive,
5 točk: pozitivni izid iz poslovanja z
donosom kapitala 6%.
4. Vsebinska kvaliteta ponudbe
Naročnik bo ocenjeval z 1 – 10 točkami vsako od naslednjih značilnosti ponudbe:
– projekt
a) organizacijo projekta,
b) časovni plan,
c) plan kadrov z obremenitvami,
d) finančni načrt projekta z dinamiko,
– metodologijo dela,
– orodja ter njihova uporaba,
– vsebino in obseg izdelkov na osnovi opisov oziroma vzorcev oziroma osnutkov
le-teh,
– razmerje med vsebino in obsegom
izdelkov ter obsegom del.

5. Cena izvedbe projekta
Upoštevajo se samo ponudbe, ki so
se uvrstile v izbiro. Naročnik bo ocenjeval
ceno projekta na način, ki se določa po
formuli:
100*(1-(C-Cmin)/Cpov)
C......... ponudbena cena ocenjevanega ponudnika
Cmin... najnižja ponudbena cena izmed ponudb, ki so se uvrstile v ocenjevanje
Cpov... povprečje vseh ponudbenih
cen ponudb, ki so se uvrstile v ocenjevanje
Če da formula negativen rezultat, se
upošteva 0 točk.
Podjetje je dolžno navesti strukturo
cene oziroma cenik in sicer kako vrednoti
svoje delo glede na kadrovske, urne in dnevne postavke, glede na pogodbeno delo (naloge), glede na velikost in strukturo ekipe,
ki jo bo imelo na tem projektu in sicer to
navede v obrazcu “predračun”. Najcenejša
ponudba ni nujno tudi najboljša.
6. Rok izvedbe projekta:
Ocenjevan bo na podlagi primerjave
izvedbenih rokov z roki podanimi v vzpostavitvenem dokumentu projekta Politika varovanja in zaščite (VDP), na naslednji način:
100*(1-(T-Tmin)/Tpov)
T..........ponudbeni čas izvedbe ponudbe v dnevih
Tmin.....najkrajši ponudbeni čas izvedbe ponudbe izmed ponudb, ki so se
uvrstile v ocenjevanje
Tpov... povprečje vseh ponudbenih
časov ponudb, ki so se uvrstile v ocenjevanje
Če da formula negativen rezultat, se
upošteva 0 točk.
7. Ustreznost izbrane metodologije
Za ustaljene metodologije dela, ki
vključujejo PRINCE metodologijo za vodenje projektov ter metodologijo strateškega
planiranja, ki jo uporabljajo državni organi –
dobi ponudnik 5 točk.
8. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: ocenjevali se bodo dokumenti, s katerimi je ponudnik dokazoval zagotavljanje kakovosti svojih storitev in izdelkov, in sicer:
– 3 točke ustrezni dokumenti, ki dokazujejo zagotavljanje kakovosti poslovanja
na področju razpisa po internih standardih
(svetovanje oziroma izvajanje storitev),
– 7 točk: ustrezni dokumenti, ki dokazujejo zagotavljanje kakovosti poslovanja
na vseh področjih poslovanja ponudnika po
internih standardih,
– 5 točk: certifikati oziroma ustrezni
dokumenti, ki dokazujejo zagotavljanje kakovosti poslovanja na področju razpisa (svetovanje oziroma izvajanje storitev) po sistemu kakovosti ISO 900X,
– 10 točk: certifikati oziroma ustrezni
dokumenti, ki dokazujejo zagotavljanje kakovosti poslovanja na vseh področjih poslovanja ponudnika po sistemu kakovosti ISO
900X.
1.1.2 Normalizacija točk
Naročnik bo zgoraj pridobljene točke
normaliziral z naslednjimi faktorji:
– reference: 0,84,
– kadri: 1,60,
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– poslovna uspešnost: 3,01,
– vsebina: 1,86,
– cena: 0,55,
– rok: 0,55,
– metodologija: 1,69,
– kakovost: 2,53.
1.1.3 Dodatni razvrstitveni kriterij
V primeru, da dva ali več ponudnikov
dosežejo enako, najvišje število točk, bo
izbran tisti ponudnik, ki je navedel nižjo ceno.
V primeru, da posamezni ponudnik
doseže za oba sklopa razpisa najboljši rezultat, mu bo dodeljen I. sklop, ki je cenovno višji. Za II. sklop bo naročnik izbral naslednjega najugodnejšega.
Pri izbiri ponudnika za drugi sklop bodo izločeni vsi ponudniki, ki so povezane
osebe (sorodstvene vezi med zaposlenimi
ponudnika, ki opravljajo naloge za naročnika ali prvoizbranega ponudnika, in zaposlenimi prvoizbranega ponudnika v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do četrtega kolena, ali če
je z njim v zakonu ali v svaštvu do drugega
kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne, kapitalsko, lastniško ali
so podizvajalsko povezani) z izbranim ponudnikom za prvi sklop.
18. Druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija na voljo tudi na internetu
na naslovu: http://www.gov.si/razpisi/.
19.
RS, Center Vlade za informatiko
Št. 0512/3-308/138-00
Ob-38557
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/2315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet javnega razpisa je
servisiranje birotehnične opreme (fotokopirnih strojev), ki je izven garancijskega
roka, in sicer:
Sklop 1: fotokopirni stroji znamke Canon,
Sklop 2: fotokopirni stroji znamke Minolta,
Sklop 3: fotokopirni stroji znamke Rank
Xerox,
Sklop 4: fotokopirni stroji znamke Ollivetti.
Ocenjena vrednost javnega naročila za
vse sklope v celoti (od 1 do 4) je
35,500.000 SIT, po posameznih sklopih
pa naslednja:
Sklop 1: 25,500.000 SIT,
Sklop 2: 3,500.000 SIT,
Sklop 3: 4,000.000 SIT,
Sklop 4: 2,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: organizacijske enote naročnika na območju celotne države.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00 – v nadaljevanju ZIPRS),
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– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur.
l.SFRJ št. 29/78, 39/85, 57/89),
– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),
– zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99,78/99),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97, 84/99),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00) ter
– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navesti
je potrebno imena strokovnega osebja, ki
bo izvajalo razpisane storitve. Ponudniki morajo na obrazcih, ki sta prilogi razpisne dokumentacije, podati podatke o strokovnih
kadrih z ustrezno stopnjo izobrazbe ter njihove reference.
Ponudnik mora imeti zaposlene najmanj
3 delavce z ustrezno stopnjo izobrazbe za
področje javnega naročila, ki bodo sodelovali pri izvedbi tega javnega naročila.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za izvedbo storitve v celoti (sklopi od 1 do
4), ali za izvedbo storitve po posameznih
sklopih v celoti. Ponudniki se ne morejo
prijaviti za servisiranje posameznega tipa
opreme iz posameznega sklopa.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo za
izvedbo razpisanih storitev. Predvideni datum pričetka izvedbe storitve je 1. 3. 2001,
predvideni datum zaključka pa 1. 3. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za tekoče vzdrževanje in upravljanje, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
kontaktna oseba: Miran Robljek, tel.
01/472-4671.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od 12.
do 14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-

ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-138-00.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 13. 12. 2000, najkasneje
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 12. 2000,
ob 13. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o servisiranju birotehnične
opreme, ki je izven garancijskega roka, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila:
cena, razširjenost servisne mreže, odzivni
čas, čas odprave napake, finančno stanje
ponudnika, odzivni čas za reševanje morebitnih reklamacij, garancija za opravljen servis in reference.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 60 točk, za
razširjenost servisne mreže 11 točk, za odzivni čas 10 točk, za čas odprave napake
10 točk, za finančno stanje ponudnika 8
točk, za odzivni čas za reševanje morebitnih reklamacij 6 točk, za garancijo za opravljen servis 4 točke in za reference 4 točke.
18., 19.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 0512/3-308/87-00
Ob-38570
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel.
01/432-5125,
telefaks
01/2315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za najem prevoznih sredstev za potrebe MNZ.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet javnega razpisa je
najem prevoznih sredstev za potrebe
MNZ, in sicer belo-modrih patruljnih osebnih vozil s prostornino motorja nad 1600
ccm, karavan izvedbe.
Doba najema je 36 mesecev z možnostjo podaljšanja.
Okvirna količina vozil za najem je 150.
Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je 150,000.000 SIT (letno).
Predmet in pogoji javnega naročila so
podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega razpisa.
4.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00 – v nadaljevanju ZIPRS),
– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur.
l.SFRJ št. 29/78, 39/85, 57/89),
– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),
– zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97, 84/99),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00) ter
– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
razpisano storitev v celoti.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo za
najem prevoznih sredstev za potrebe MNZ.
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Predvideni datum pričetka izvedbe storitve
je 1. 2. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Milan Ramovš, tel. 061/172-56-51.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od 12.
do 14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-87-00.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 12. 12. 2000, najkasneje
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 12. 2000,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o najemu prevoznih sredstev
za potrebe MNZ, v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega

roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 160 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila:
cena najema, cena vzdrževanja, ustreznost
in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno najema je 40
točk, za ceno vzdrževanja 30 točk, za ustreznost 10 točk in za finančno stanje ponudnika 10 točk.
18.
19. Datum predhodne objave namere o
naročil, če je bila objavljena: Uradni list RS,
št. 63-64 z dne 14. 7. 2000, Ob-32109.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 7294/00
Ob-38563
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, faks:
04/2083-600, tel. 04/2083-000.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: zamenjava sekundarne
opreme RTP 110/20 kV Jesenice v okvirni vrednosti 55 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: RTP Jesenice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti registriran in
imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila storitve.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo se izvaja na podlagi ZJN (Ur. l. RS, št.
24/97) in veljavnega slovenskega prava.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
zahtevane so reference kadrov, ki bodo vodili dela na projektu.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za storitev 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: dela morajo biti opravljena v 6 mesecih od podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a,
Kranj, II. nadstropje, soba št. 212 po enodnevni najavi po faksu: 04/2083-600.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
24. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov za
razpis v višini 50.000 SIT s pripisom za
razpisno dokumentacijo za RTP 110/20 kV
Jesenice na ŽR 51500-601-26042 in z obvezno navedbo davčne številke.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 12. 2000
do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj, II. nadstropje, soba št. 212. Ponudbe morajo biti predložene
v zapečatenem ovoju, opremljene z nazivom, naslovom in žigom ponudnika ter oznako: “Ne odpiraj - Ponudba, Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev, zamenjava
sekundarne opreme RTP 110/20 kV Jesenice“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 12. uri v Elektro Gorenjski, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj, sejna
soba - II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, bančno garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: obračun se bo
vršil do višine 90% pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih situacij, 10% pogodbene cene pa po
izpolnitvi vseh pogodbenih obvez v roku 30
dni od prejema situacij.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti izjave in dokazila,
ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 12. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– skupna cena ponujene opreme in storitev 60%,
– tehnične karakteristike ponujene opreme 25%,
– reference opreme 10%,
– reference ponudnika 5%.
18. Druge informacije o naročilu: Miha
Žumer, tel. 04/2083-446.
19., 20.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-38566
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ig, Ig 72 ,1292 Ig,
061/2862-229.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje zimske službe.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje obvezne gospodarske javne službe- zimska služba na
lokalnih cestah in javnih poteh na območju občine Ig. Ocenjena vrednost del:
ca. 10,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: območje celotne Občine Ig.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
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upravnimi odločbami rezervirana za specifičen poklic: izpolnjevanje delovnih in tehničnih pogojev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97);
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest; (Ur. l. RS, št. 62/98), odlok o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 55/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a)Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje opravljana zimske službe: v
zimski sezoni 2000/2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. do 24. 11.
2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti do 30. 11.2000 do 12. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo do navedenega roka prispeti na naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 11.
2000 ob 17. uri, na naslovu: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za dobro izvedbo posla v
višini 10% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
predložitev dokumentov v skladu z razpisno
dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, in način
uporabe meril (21. člen ZJN): kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
Občina Ig
Št. 64-03/01/2000-10
Ob-38569
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šoštanj, Trg Svobode 12,
3325 Šoštanj, telefaks 03/898-43-33.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Osnovno šolo
Šoštanj, ocenjena vrednost 10 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: dela lahko izvajajo pravne in
fizične osebe z ustrezno registracijo.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov, pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije,
članstvo v Inženirski zbornici Slovenije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
le za izvedbo celotnih storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudba mora biti v skladu z
razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek december
2000, dokončanje junij 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Proplus d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 11. 2000,
vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek: 5.000
SIT kot negotovinsko plačilo na ŽR
51800-601-62499, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 2000, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000, ob 10. uri, Občina Šoštanj,
Trg Svobode 12, Šoštanj, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
na osnovi situacij, v 60 dneh od izvršene
storitve in potrditve situacij.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena
za izvedbo celotnega javnega naročila.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in te-
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hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo vseh razpisanih storitev.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 55%,
– reference ponudnika 40%,
– finančna sposobnost 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Proplus, d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, Bojana Sovič, na podlagi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki prispejo v 10
dneh po objavi. Pisni odgovori bodo posredovani vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
19., 20.
Občina Šoštanj
Ob-38573
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Žirovski vrh, p.o. Todraž 1,
4224 Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje nadzora radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski vrh med izvajanjem Programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove
rude. Ocenjena vrednost 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja vas.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o varstvu pred IO sevanji
in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. l. SFRJ, št. 62/84).
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo se
objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
urana Žirovski vrh (Ur. l. RS, št. 36/92).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo za del storitev ne sprejemamo ponudb.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba nadzora radioaktivnosti
poteka po programu, navedenim v razpisni
dokumentaciji, ki je bil potrjen na Komisiji
za varstvo pred IO sevanji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba za izvajanje
nadzora se sklene za dobo 12 mesecev od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 z oddajo poročila do 31. marca 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Žirovski vrh – Inženiring, Todraž 1,
4224 Gorenja vas.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko pooblaščene osebe dobijo v
RŽV – Inženiringu pri Lenart Jožetu med
10. in 12. uro, tel. 04/51-59-300 od 14.
11. 2000 do 28. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroški
2.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni RŽV oziroma z virmanom na žiro račun št.
51510-601-12713, v ceni razpisne dokumentacije je vključen DDV.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 12. 2000
do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, nadzor okolja”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 2000
ob 11. uri v prostorih Rudnika Žirovski vrh,
Todraž 1, Gorenja vas.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,200.000 SIT, ki mora veljati 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna 5/96 in
spremembah in dopolnitvah zakona (Ur. l.
RS, št. 34/98) in navodilih o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki nastopijo kot
posamezni izvajalec za celoten program
nadzora.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopija izpiska sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, kadrovska sestava in opremljenost.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 12.
2000. Veljavnost ponudbe je 30 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
17.1. Merila in teža:
1. cena – 50%,
2. reference – 30%,
3. ugodnosti – 20%.
17.2. Način uporabe meril
1. Cena (maks. št. 50 točk)
– najnižja cena = 50 točk,
– najvišja cena = 0 točk.
Vmesna cena je ustrezno razmerje
med najnižjo ceno in obravnavano ceno.
2. Reference (maks. št. 30 točk),
2.1. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (maks. št. 5 točk).

Upošteva se izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti, ki so jih imeli ponudniki z naročnikom v obdobju 5 let
(1995-1999). Za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti posameznega ponudnika se
od števila 5 točk odšteje 1 točka.
2.2. Strokovna usposobljenost in osebne reference kadrov (maks. št. 5 točk).
Obravnavajo se poročila nadzora radioaktivnosti v okolju RUŽV med izvajanjem programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in oceno vpliva na
okolje. Upoštevajo se delavci, ki so navedeni v poročilih v letih 1995 – 1999. Za
vsakega delavca, ki ima referenco na področju terenskega vzorčevanja, meritev in
izdelavo poročila o izvajanju monitoringa,
se vrednoti z 1 točko, maksimalno število
je 5 točk.
2.3. Zagotavljanje kakovosti (maks.
št. 10 točk)
– dokazilo o pridobitvi certifikata za
ISO standard se vrednoti z 10 točkami,
– izjava o upoštevanju zagotavljanja
kakovosti s tega področja se vrednoti z 5
točkami,
– ni pridobljenega certifikata o pridobitvi ISO standarda in ni izjave o zagotavljanju kakovosti, se vrednoti z 0 točkami,
2.4. Opremljenost za izvedbo del
(maks. št. 10 točk)
– opremljen lastni laboratorij z inštrumenti za vse meritve 10 točk,
– laboratorij, opremljen za del meritev 5 točk.
3. Dodatne ugodnosti za naročnika
(maks. št. 20 točk)
3.1.Upošteva se dodatna odložitev
plačila od zahtevanega roka in sicer za vsak
mesec 2 točki in ne več kot 4 točke.
3.2. Upoštevajo se cene za ostale
storitve, v katere se štejejo meritve v zvezi z
dekontaminacijo objektov in površin v naslednjih elementih; dozna hitrost, gama
sprektrometrija, radionukleidi v vodah:
– najnižja cena storitev za zunanje sevanje 3 točke,
– najvišja cena storitev za zunanje sevanje 0 točk,
– najnižja cena storitev za gama spektrometrijo 9 točk,
– najvišja cena storitev za gama spektrometrijo 0 točk,
– najnižja cena storitev za radionukleoide v vodi 4 točke,
– najvišja cena storitev za radionukleoide v vodi 0 točk.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišje skupno število točk
po posameznih merilih.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jože Rojc,
univ. dipl. inž. rud., RŽV, tel.
04/51-59-300.
19., 20.
Rudnik Žirovski vrh p.o.
Ob-38574
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje kontrole osnih
pritiskov in dimenzij tovornih vozil na
območju RS za leto 2001 in 2002.
Ocenjena vrednost: 85,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RS – 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: do 31. 12. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 12. 2000 do
10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izvajanje kontrole osnih pritiskov in dimenzij
tovornih vozil na območju RS za leto 2001
in leto 2002”. – A. M.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 2000
ob 11. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba, I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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. 9/00) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
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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 odstopiti od ponudbe: 90 dni od
roka, določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 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 v Uradnem listu RS, št.
73 z dne 18. 8. 2000.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/00
Ob-38577
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: HC Koper–Izola; geološko-geomehanske raziskave za nivo
PGD.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
30,000.000 SIT
4. Kraj izvedbe: HC Koper–Izola.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: predpisi inženirske zbornice.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok dokončanja del je
60 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno okumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 13. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 12. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za HC Koper–Izola; geološko-geomehanske raziskave za nivo PGD« Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 12.
2000 ob 9. uri na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba 312/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 900.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Strokovne informacije posreduje Marjan Kovač,
univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
30-94-248, faks 30-94-260.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
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69 z dne 4. 8. 2000, pod št. Ob-33327,
objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št.
100 z dne 27. 10. 2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št.16/2000
Ob-38609
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa: Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/30-05-100, faks: 061/30-05-199.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje grafičnih
in/ali tiskarskih storitev. Ocenjena vrednost storitve je 80.000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
a) izvajanje grafičnih storitev,
b) izvajanje grafičnih in tiskarskih storitev,
c) izvajanje tiskarskih storitev.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitev: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, tel. 061/30-05-100, faks:
061/30-05-199, kontaktna oseba Katarina
Porenta, soba št. 04 - vložišče.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 2. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek 8.000 SIT nakažite s položnico na žiro
račun št. 50100-603-401756, sklic na št.
00 8000 (v znesek je vključen 19% davek
na dodano vrednost – DDV). Dokumentacijo lahko dvignete le z dokazilom o plačilu
navedenega zneska.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 2. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
tel.:
061/30-05-100,
faks:
061/30-05-199, kontaktna oseba Katarina
Porenta, soba št. 04 – vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! – Ponudba
za izvajanje grafičnih in/ali tiskarskih storitev“, z navedbo številke objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in z navedbo imena
ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 2000 ob 11. uri, Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000
Ljubljana, sejna soba št. 12/pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica za resnost ponudbe v vrednosti
80.000 SIT z veljavnostjo do 30. 1. 2001.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki so registrirani za opravljanje tovrstnih dejavnosti.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 12.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– celovitost ponudbe,
– usposobljenost ponudnika,
– cena in plačilni pogoji,
– roki dobave,
– reference ponudnika.
Pridržujemo si pravico do izbire več izvajalcev za opravljanje navedenih storitev.
18. Druge informacije o naročilu: dodatna pojasnila lahko ponudniki dobijo na informativnem sestanku, ki bo 1. 2. 2000 ob
11. uri v sejni sobi št. 12/pritličje na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
28,
1000
Ljubljana,
tel.
061/30-05-118, faks: 061/30-05-199;
kontaktna oseba Zvonka Labernik.
19., 20.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Ljubljana
Št. 731-1/00-24-223
Ob-38618
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana,
061/125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev storitev brez omejitev za izvajanje dejavnosti drugače o poklicih.
3. Vrsta storitve, opis ter ocenjena vrednost naročila:
a) izvedba storitev obsega naslednje naloge: organiziranje različnih oblik povezovanja med šolami, uradi za delo, institucijami in delodajalci ter pri njih zaposlenimi strokovnjaki za posamezna poklicna področja za mladino in odrasle s
ciljem boljšega seznanjanja s poklici (organizacija obiskov podjetij, predavanja –
predstavitve poklicev strokovnjakov različnih poklicnih področij).
b) Orientacijska vrednost naročila je skupaj 22,000.000 SIT, in sicer:
– OS Ljubljana – 3,500.000 SIT,
– OS Maribor – 3,300.000 SIT,
– OS Celje – 2,400.000 SIT,
– OS Kranj – 1,900.000 SIT,
– OS Murska Sobota – 1,900.000 SIT,
– OS Velenje – 1,700.000 SIT,
– OS Koper – 1,700.000 SIT,
– OS Novo mesto – 1,300.000 SIT,
– OS Nova Gorica – 1,300.000 SIT,
– OS Sevnica – 1,000.000 SIT,
– OS Ptuj – 1,000.000 SIT,
– OS Trbovlje – 1,000.000 SIT,
– skupaj – 22,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: vse območne službe
ZRSZ. Za vsako območno službo bo izbran
po eden izvajalec. Isti izvajalec lahko izvaja
dejavnost v več območnih službah ZRSZ.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Predviden čas izvedbe naročila: do
31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Centralna služba, Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana, vložišče, soba 4. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo tudi po pošti.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 2000
v času od 8. do 12. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
4. 12. 2000 do 10. ure, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis
drugače o poklicih”; na zadnji strani morajo
biti navedeni podatki pošiljatelja ponudbe.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, v vložišče (klet, soba 4).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi (klet)
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik storitev bo zagotovil plačilo v skladu s proračunom RS, navodili o
izvrševanju proračuna in pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti: glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki so navedeni v razpisni dokumentaciji v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 4. 12.
2000 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila:
– dejavnost izvajalca: sodelovanje z delodajalci 0–10 točk; število organiziranih
ogledov delovnih mest v tekočem letu 0–
10 točk; sodelovanje s šolami 0–10 točk;
število organiziranih predavanj-predstavitev
poklicev 0–10 točk; delo z mladino 0–5
točk; delo z brezposelnimi 0–5 točk. Iz
obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, mora biti razvidno s kolikšnim
številom delodajalcev in šol sodeluje izvajalec in kaj je vsebina sodelovanja. Izvajalec
opiše tudi druge oblike dela z mladino
in/oziroma z brezposelnimi osebami);
– kadrovska zasedba: vodja dejavnosti z
visokošolsko strokovno izobrazbo: 3 točke,
vodja dejavnosti z univerzitetno izobrazbo:
5 točk;
– cena: najvišji priznan strošek za organizacijo predavanj-predstavitev poklicev je
12.000 SIT v primeru, da se iz tega zneska
izplača honorar predavatelju, če je to potrebno; najvišji priznan strošek za organizacijo
predavanja – predstavitve poklicev, kadar
se ne izplača honorar predavateljem je
8.000 SIT; za organizacijo obiska podjetja
za skupine do 10 udeležencev bo najvišji
znesek, ki ga bo Zavod priznal 2.000 SIT
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na prijavljenega udeleženca; najvišji priznan
znesek, ki ga bo zavod priznal ponudniku za
obisk na šoli s ciljem seznanjanja z dejavnostjo odgovornih na šoli, učencev, dijakov
in staršev bo 5.000 SIT. Pri izboru bodo
imeli prednost tisti izvajalci, ki bodo ponudili
nižjo ceno za posamezno storitev ob zagotavljanju enake kvalitete storitev: za storitev
pod točko A in C za vsakih 500 SIT nižjo
ceno od najvišje priznane: 3 točke, za storitve pod točko B pa za vsakih 100 SIT nižjo
ceno od najvišje priznane: 3 točke.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki smejo od kontaktne osebe naročnika
(Andreja Sever) zahtevati najkasneje do 27.
11. 2000 pojasnila razpisne dokumentacije
samo pisno: na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba za poklicno
svetovanje in štipendiranje, Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, ali na faks 061/13-68-174.
V naslovu dopisa mora biti napisano: »Zahtevek za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije javni razpis ZRSZ – Drugače o
poklicih«.
19., 20.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-38664
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje storitev pridobivanja zemljišč in objekta za potrebe
izgradnje AC odseka Cogetinci – Vučja
vas.
Ocenjena vrednost: 49,340.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Cogetinci – Vučja
vas.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: ponudnik mora dokončati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
6 mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 13. 12. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 12. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
in objekta za potrebe izgradnje AC odseka
Cogetinci – Vučja vas« Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 12.
2000 ob 10. uri na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba 312/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,480.200 SIT in veljavnostjo
120 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje za zadnja 3 leta, kadrovska sestava.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Irena Šalamun,
univ. dipl. prav. Družba za državne ceste
d.o.o., Maribor, tel. 02/25-24-559, faks
062/25-24-549.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-38754
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielrjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektov PGD,
PZI, PZR za Hajdina – Ormož, odsek Markovci - Gorišnica.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
83,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Markovci–Gorišnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: projekti PGD, PZI morajo biti izdelani v 4 mesecih po podpisu
pogodbe, PZR pa 14 dni po naročilu s strani investitorja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 13. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 12. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za: Izdelava projektov PGD, PZI, PZR za
Hajdina – Ormož, odsek Markovci–Gorišnica« Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 12.
2000 ob 11. uri na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba št. 312/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,490.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: Naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Bogdan Vrezner, univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne ceste d.o.o., Maribor, Ulica talcev 24
tel. 02/25-24-559, faks 02/25-24-549.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Dvostopenjski javni razpis
Ob-38457
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Pospeševalni center za malo gospodarstvo (v nadaljevanju PCMG), Dunajska
156, Ljubljana (poslovna stavba WTC), faks
01/5891-877.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzpostavitev podjetniških
centrov v treh imenovanih državah. Sodelovanje pri koordinaciji in svetovanju na
temo razvoja podjetništva, še posebno majhnih in srednjih podjetij, sodelovanje pri prenosu znanja v okviru pospeševanja podjetništva in zaposlovanja, s podprojekti podjetniškega izobraževanja, razvoja podeželja in
aktivne politike zaposlovanja. Več o projektu
si lahko preberete na spletnih straneh
PCMG: http://www.pcmg.si
Vrednost naročila v tej fazi še ni določena.
3. Kraj izvedbe: Republika Črna Gora, Republika Makedonija, Republika Bosna in Hercegovina.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: predvidoma se bo projekt izvajal dve leti in pol.
Začetek 2001, nadaljevanje 2002, zaključek
2003.
5.
(a)
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na voljo v drugi stopnji razpisa. V prvi
stopnji zainteresirani predložijo interes za sodelovanje. Izbrani predlagatelji bodo v drugi
stopnji – javnem razpisu pozvani k sodelovanju v projektu. Na podlagi II. stopnje bodo
izbrani izvajalci.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti interes: interesenti morajo predložiti
interes v roku 20 dni po objavi tega poziva, in
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sicer do vključno četrtka, 23. 11. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti interes: enako kot v točki 1., s pripisom
»predložitev interesa - predkvalifikacija«.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo 23. 11. 2000,
ob 13. uri, na sedežu PCMG, Dunajska 156,
Ljubljana, Poslovna stavba WTC.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravne in fizične osebe, združenja pravnih oziroma fizičnih oseb, katerim bo
priznana sposobnost sodelovanja, bodo pozvane k javnemu razpisu. Spremembe v združenju pravnih ali fizičnih oseb po predkvalifikaciji niso dovoljene. Podjetja morajo pri stavljanju interesa navesti njihovo matično firmo in
katerokoli drugo združenje pravnih in fizičnih
oseb, ki ima večinsko last. Naročnik si pridružuje pravico do omejitve sodelovanja v javnem
razpisu samo enemu podjetju oziroma firmi iz
iste skupine združenj, če bi se to zdelo nujno
za zagotovitev konkurence.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): poleg zahtev navedenih v 40. členu,
ZJN, Uradni list RS, št. 24-1464/1997, v
tretjem in četrtem odstavku, v 1. točki.
Ponudniki morajo navesti tudi reference
oziroma dokazila o sodelovanju v podobnih
projektih pospeševanja podjetništva in zaposlovanja, še posebno v malih in srednjih podjetjih, v zadnjih treh letih.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
11. Datum in številka objave namere o naročilu, če je bila objavljena: ni.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
Ob-38458
1. Contracting authority, postal address,
fax. number: RS, Small Business Development Center (hereinafter referred to as
SBDC), Dunajska 156, Ljubljana, Slovenia,
(WTC), fax no. +386(0)1/5891-887.
2. Description of the project and estimated project budget: establishment of entrepreneurial centers in all three above mentioned countries. Cooperation, coordination
and consultancy services in the field of entrepreneurship development, especially SMEs,
transfer of knowledge active employment policy and rural development. More on the project
is available at http://www.pcmg.si
At this point the budget is not set.
3. Place of execution: Republic of Montenegro, Republic of Bosnia and Herzegovina, FY Republic of Macedonia.
4. Expected project start date and duration of the project: duration of the project is
expected to be two an a half years. Project
start 2001, continuation 2002, Estimated conclusion 2003.
5. (a) Full address for demanding the tender documentation: at this point tender documentation is not available. Expression of interest as pre-qualification only.
(b) Date for demanding the tender documentation: at this point tender documentation
is not available, only pre-selected companies
will receive the letter of invitation to tender and
the tender documents for the restricted invita-

tion to tender to be issued at a later date for
the award of the contract involved.
6. (a) Date and time for expression of interest: interested parties must send their expressions of interest within 20 days from publication of this notice, on Thursday the 23rd of
November until 12.00 at the latest.
(b) Full address for expression of interest:
same as point 1., Expressions of interest must
be
marked
“Expression
of
Interest-Pre-qualification”.
7. Date, time and place of opening of expressions of interest: opening of the expressions of interest will take place at the office of
SBDC-Dunajska 156, (first floor) 1000,
Ljubljana, Slovenia. At 13.00 on the 23rd of
November 2000.
8. Legal form of the potential tenderers:
legal and natural persons, consortia of legal
and natural persons Firms which intend to
tender as consortium must express their interest as a consortium having the compositions
they intend to form. Entering into a consortium or changing its composition will not be
allowed after pre-qualification. The firms, when
expressing their interest, must declare their
parent company and any other grouping which
has a controlling interest in them. The contracting authority reserves the right to limit
participation in the tender to only 1 firm from
within the same group, if that is deemed necessary to ensure competition.
9. Conditions to be met by the potential
tenderers: the firms and consortia intending
to participate in the tender are advised to get
acquainted with the Slovenian Public Procurement Act, especially they must meet the conditions specified in Article 40 of Slovenian
PPA, Official Gazette of RS, no.
24-1464/1997, paragraph three and four of
the first point.
The firms and consortia intending to participate must also demonstrate references,
regarding previous involvement in similar
projects especially the field of entrepreneurship development, especially SMEs, transfer
of knowledge active employment policy and
rural development, in the last three years.
10. Other information: none.
11. Date and No. of publication of intention of public procurement, if any: none.
RS, Small Business Development
Center

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. 81-33/00
Ob-38379
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 01/474 24 42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana ponudnika sta imela po
posameznih tehnično zaključenih celotah
najvišje točke kot rezultat naslednjih meril:
– ponudbena cena za opremo – (70%),
– plačilni pogoji – (3%),
– tehnični razpisni pogoji – (10%),
– reference ponudnika za dobavo VN
opreme za stikališča v objektih naročnika –
(5%),
– reference ponujenega tipa opreme v
objektu, na katerega se nanaša razpis –
(7%),
– usposobljenost vzdrževalnega osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega serviserja v Sloveniji – (5%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,
– Elektrotehna Elex, International trade,
d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: objekti elektroprenosa ELES-a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava VN odklopnikov in
ločilnikov 220 in 110 kV.
7. Pogodbena vrednost:
– C & G, d.o.o.: 113,574.153,35 SIT,
– Elektrotehna Elex International trade,
d.o.o.: 186,899.490,05 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
294,404.334 SIT, 263,318.767,92 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 1.7-5957/00
Ob-38425
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, zagotovitev tehničnih zahtev kupca, reference ponudnika, plačilni
pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Isotta Fraschini Motori
S.p.A., Via Francesco De Blasio, 70123
Bari – Italija.
6. (a) Kraj dobave: Maribor, Kurilniška 8.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: celotna količina – 3 dizelski
motorji s pripadajočo opremo in dodatnimi zahtevami.
7. Pogodbena vrednost: 96,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 154,196.882 SIT za celotno količino,
78,867.404 SIT za celotno količino.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30038.
Slovenske železnice, d.d.
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Št. 1.7-5954/00
Ob-38430
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: 11. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ugodna cena, reference, rok dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elcond Ingeniring, d.o.o.,
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Sekcija za elektroenergetiko, Tivolska 41, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 6320 kom sponk za vozno
mrežo in 120 ročic za poligonacijo.
7. Pogodbena vrednost: 5,717.932,15
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,252.584 SIT, 5,717.932,15 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34909.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 371-02-6/00-0406
Ob-38431
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za nakup pisarniškega pohištva za potrebe
pravosodnih
organov
pod
oznako
371-02-6/00-0406.
3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril iz razpisne dokumentacije (cena, garancija, reference,
druge ugodnosti) je kot najugodnejši izbran
navedeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, d.d.,
Parmova 55, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Škofja Loka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško pohištvo.
7. Pogodbena vrednost: 9,107.819,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
9,107.819,70 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,829.509 SIT, 8,087.380,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 371-02-8/00-0406
Ob-38433
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za nakup pisarniškega pohištva za potrebe
pravosodnih
organov
pod
oznako
371-02-8/00-0406.

3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril iz razpisne dokumentacije (cena, garancija, reference,
druge ugodnosti) je kot najugodnejši izbran
navedeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, d.d.,
Parmova 55, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Maribor,
Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško pohištvo.
7. Pogodbena vrednost: 9,635.913,24
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
9,625.913,24 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,216.526,60 SIT, 7,941.310,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-38472
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki inštitut, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev ter doseženo minimalno število točk pri merilih
(navedenih v razpisni dokumentaciji).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bila
priznana sposobnost dobavljanja:
– Lancom, Tržaška cesta 63, Maribor,
– Unistar LC d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana,
– Marand d.o.o., Cesta v Mestni log 55,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut,
Ljubljana, fco razloženo in montirano.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS, št.
81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35212.
13.
Onkološki inštitut
Št. 462-02/136-00/0510-0901Ob-38473
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523
Ljubljana,
01/478-39-00,
01/478-39-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za nabavo telefonskih
central za potrebe carinske službe.
3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– garancijska doba,
– reference,
– cena.
Merilo pod prvo alineo “garancijska doba” predstavlja 40% vrednosti. Merilo pod
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drugo alineo “reference” predstavlja 30%
vrednosti. Merilo pod tretjo alineo “cena”
predstavlja 30% vrednosti.
Ponudnik je prejel:
– za ponujeno garancijsko dobo 12 mesecev 25 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 18 mesecev 50 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 24 mesecev 75 točk in
– za ponujeno garancijsko dobo 36 mesecev 100 točk.
Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 20,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 40,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 60,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 80,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 80,000.000 SIT 10 točk.
Ponudnik je lahko prejel največ 100 točk.
Cena se je preračunala v točke po naslednji formuli:
minimalna cena x 100
Cena v točkah = ————————————
ponujena cena
Najnižja cena je dobila največje število
točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: po razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po carinskih uradih.
(b) Vrsta in količina dodeljenih del: 9
kom. telefonskih central po tehnični specifikaciji.
7. Pogodbena vrednost: 61,203.113 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 40%.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne
ponudbe: 74,151.875 SIT, 61,203.113 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v skladu z navodilom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 99/00) z izbranim ponudnikom ni mogoče skleniti pogodbe v letošnjem proračunskem letu. Sklenitev pogodbe bo tako izvedena v naslednjem letu,
če bodo v proračunu zagotovljena sredstva
za ta namen.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.
Ministrstvo za finance
Št. 01-11-2000
Ob-38475
1. Naročnik, poštni naslov: Prostovoljno
gasilsko društvo Črnomelj, Belokranjska 10,
8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in funkcionalnost, cena,
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fiksna cena, celovitost ponudbe, reference
ponudnika in podizvajalca, finančna usposobljenost, garancija na kakovost izvedenih
del, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: zaradi ekonomičnosti se naročilo poda separativno:
a) skupina 3.1. podvozje: Autocomerce
d.o.o. Novo mesto, Seidlova 16, 8000 Novo mesto,
b) skupina 3.2. nadgradnja: izvajalec ni
izbran, ker na razpis ni prispela nobena ponudba, ki bi ustrezala bistvenim zahtevam
razpisne dokumentacije (kvaliteta in funkcionalnost),
c) skupina 3.3. oprema: Gasilska oprema d.o.o. Ljubljana, Koprska 94, 1000
Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: fco sedež naročnika sedež PGD Črnomelj, Belokranjska 10,
8340 Črnomelj.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
skupina 3.1. podvozje: Mercedes Benz; Atego 13.28, AF 4×4,
skupina 3.3. oprema: določena oprema za gašenje in reševanje, opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost:
skupina 3.1. podvozje: 12,265.834 SIT,
skupina 3.3. oprema: 2,295.254 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina:
15,164.074
SIT,
12,265.834 SIT,
2. skupina: zaradi neustreznih ponudb, ki so prispele za to skupino, se ni
izbralo nobenega ponudnika,
3. skupina:
2,376.255
SIT,
2,295.254 SIT.
11.
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 84 z dne 22. 9.
2000, Ob - 35472.
Prostovoljno gasilsko društvo
Črnomelj
Št. 1697/2000
Ob-38476
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
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):
1. cena ponujene opreme s plačilnimi
pogoji 80%,
2. tehnično tehnološki del s kvaliteto
in funkcijo 15%,
3. garancije 5%,
Skupaj 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens, Dunajska 22, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti ter kraj dobave: razna medicinska oprema.
7. Pogodbena vrednost: 291,648.460
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30122.
Klinični center Ljubljana
Št. 21-24/2000
Ob-38497
1. Naročnik, poštni naslov: Hydrovod
d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
tel. 01/895-14-30, faks: 01/895-31-82.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: negativni sklep je bil izdan dne 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po pregledu in ocenjevanju
ponudb pri ponovljenem razpisu, je strokovna komisija skladno z izločitvenimi kriteriji, navedenimi v razpisni dokumentaciji,
izločila tri ponudnike in ugotovila, da nista
ostali popolni vsaj dve ponudbi, zato naročnik po določilih 41. in 42. člena ZJN ne
more sprejeti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84/2000, Ob-35590 z dne 22. 9.
2000.
Hydrovod d.o.o.
Št. 12/2000
Ob-38499
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Maribor, Ulica talcev 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena: 95%, plačilni pogoji 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PORSCHE INTER AUTO,
d.o.o., Poslovna enota Maribor, Šentiljska
128 a, Maribor.
6. a) Kraj dobave: fco lokacija Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebno vozilo višjega razreda.
7. Pogodbena vrednost: 6,677.086 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,682.022 SIT, 6,677.086 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 88 z dne 29. 09. 2000, Ob-36024.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 41405/00096/2000
Ob-38504
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 18. 10. 2000 sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika za izdelavo, dobavo in montažo opreme za objekt
obnovljene Sinagoge Pokrajinskega muzeja
Maribor.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik
je bil najcenejši in ima ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava, dobava in montaža opreme po pripravljenem projektu
(regali za knjižnico, razstavne vitrine in
panoji z osvetlitvijo, stoli...) za objekt
obnovljene Sinagoge Pokrajinskega muzeja Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,452.646 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: vrednost oddana podizvajalcem je 7,546.230 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,189.329,62 SIT, 9,452.646 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35226.
Mestna občina Maribor
Ob-38538
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku zbiranja in analize
ponudb je bilo ugotovljeno, da je za posamezne vrste medicinske opreme prispela le
ena veljavna in popolna ponudba, zato se
postopek zaključi brez naročila.
5.
6. (a) Kraj dobave: Rakičan pri Murski
Soboti, Ul. dr. Vrbnjaka 6.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ventilator za dolgotrajno
ventilacijo kliničnih bolnikov, monitor za
nadzor vitalnih funkcij modelarnega tipa in anestezijski aparat.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2 oziroma 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-35908.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 108/2000
Ob-38658
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
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– cena: 60 točk,
– reference: certifikat 15 točk,
– oskrba zdravstvenih domov: 10 točk,
– plačilni rok: 10 točk,
– pogoji dobave: 5 točk,
– celovitost ponudbe: 5 točk.
Za priznanje sposobnosti je po teh kriterijih potrebno zbrati 70 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina zdravila: javni razpis ni uspel –
ni prispela nobena ponudba;
– skupina medicinski material in razkužila:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Dentacom, d.o.o., Velenje,
– Simps S, d.o.o., Trzin,
– Hibiskus, d.o.o., Ljubljana,
– Micro+Polo, d.o.o., Ljubljana;
– skupina sanitetni material:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Profarmacon International, d.o.o.,
Ljubljana,
– Hibiskus, d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Peroni, d.o.o., Celje,
– Micro+Polo, d.o.o., Ljubljana,
– Simps S, d.o.o., Trzin,
– Dentacom, d.o.o., Velenje;
– skupina RTG material:
– Studio 33, Marketing, d.o.o., Ljubljana,
– Hibiskus, d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
– skupina laboratorijski material:
– Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Mikro+Polo, d.o.o., Maribor,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Alpos Meding, d.o.o., Šentjur,
– Medias International, d.o.o., Ljubljana;
– skupina zobozdravstveni material:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Studio 33, Marketing, d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Dentacom, d.o.o., Velenje,
– Dentalia, d.o.o., Ljubljana;
– skupina pisarniški material:
– DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana,
– Mladinska knjiga, trgovina, d.d.,
Ljubljana,
– Era, d.d., TE Neživila, PE Birooprema, Velenje;
– skupina tiskovine:
– Mladinska knjiga, trgovina, d.d.,
Ljubljana,
– Eurograf, d.o.o., Velenje,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: je odvisna od potreb naročnika.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10., 11., 12., 13.
Zdravstveni dom Velenje

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. 136
Ob-38434
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva
4, Sežana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročniku ni uspelo izbirati najugodnejšega ponudnika, ker je komisiji po
pregledu veljavnih ponudb ostala samo ena
popolna ponudba, ter je postopek naročila
zaključila.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: naročnik je
na razpis prejel dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,383.551 SIT, 10,516.756 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 18. 8. 2000,
Ob-33999.
Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov
Ob-38435
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena (40%), reference ponudnika (15%), reference kadrov
(5%), reference podizvajalcev (5%), garancijski roki (10%), finančna sposobnost ponudnika (25%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno ponudniku Begrad, d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarejva 2, Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja Zdravstvenega doma Krško.
7. Pogodbena
vrednost:
1.268,042.012 SIT z davkom.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.375,086.049 SIT, 1.268,042.012
SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28162.
Občina Krško
Št. 292/2000
Ob-38437
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 1, Novo
mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje nadomestnega objekta – operacijski blok s
centralno sterilizacijo, novelacija investicijsko tehnične dokumentacije.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v
skladu z dne 14. 8. 2000 poslanim povabilom k predložitvi ponudb za dela pod 6.
točko so na podlagi sklepa o predhodno
priznani sposobnosti oddali ponudbe trije
ponudniki. Po pregledu in oceni ponudb je
bil ugotovljeno, da nista bili popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, zato naročnik
sklepa o izbiri ni sprejel (1. odstavek 41.
člena ZJN) in sprejel sklep, da se javni
razpis ponovi pod drugačnimi pogoji.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 37-38 z dne 21. 5.
1999.
13.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-38438
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je točkoval prispele
ponudbe v skladu z objavljenimi merili, in
sicer: cena 70%, rok izdelave 10%, reference ponudnikov 10% in plačilni in ostali
komercialni pogoji 10%. Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PSG Zdenko Leljak, s.p.
Pod gradom 19, Laško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rušenje objekta remontne delavnice za popravilo hidravličnega podporja in rušenje objekta bivše žage.
7. Pogodbena vrednost: 2,375.770,74
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,301.412 SIT, 2,375.770,74 SIT.
11., 12., 13.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
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Ob-38439
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je točkoval prispele
ponudbe v skladu z objavljenimi merili, in
sicer: cena 50%, rok izdelave 40%, reference ponudnikov 10%. Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GD podjetje za gradbene
dejavnosti Hrastnik, d.o.o., Dolska cesta
8, Hrastnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnjo komunalne infrastrukture v obrtno industrijski
coni Podvine v Zagorju ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: 96,762.225
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 111,483.474 SIT, 96,762.225 SIT.
11., 12., 13.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Št. 15/00
Ob-38440
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana in Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis GP Celje, d.d., Ulica XIV. divizije 10, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: finalizacija bolnišničnih oddelkov – ortopedija, gradbena,
obrtniška, inštalacijska dela, kraj izvedbe Splošna bolnišnica Celje.
7. Pogodbena vrednost: 150,722.959
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
169,892.761,92 SIT, 150,722.959 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 38 z dne 21. 5.
1999, Ob-3963.
Povabilo k ponudbi z dne 21. 7. 2000
ter popravek z dne 25. 7. 2000.
13.
Ministrstvo za zdravstvo in
Splošna bolnišnica Celje
Št. 86/00
Ob-38441
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Poljanski cesti in Ambroževem trgu.
7. Pogodbena
vrednost:
52,756.357,76 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,799.280,94 SIT, 52,756.357,76
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99
13.
Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 40/00
Ob-38459
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po ulici Pod Ježami.
7. Pogodbena
vrednost:
111,009.522,49 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
118,075.243,29
SIT,
111,009.522,49 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999; izid v Uradnem listu RS,
št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.
13.
Javno podjetje Vodovod-kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Št. 698/2000
Ob-38466
1. Naročnik, poštni naslov: investitor:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdrav-

Stran

9788 / Št. 102 / 10. 11. 2000

stvo, naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: komunalna, energetska in zunanja ureditev na območju
nove Očesne klinike.
Kraj izvedbe: območje nove Očesne klinike, Kliničnega centra Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
219,438.339,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
11. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ob-3963, Uradni list RS, št. 37-38 z
dne 21. 5. 1999, ugotavljanje sposobnosti za posebno zahtevna in obsežna gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela za objekte v okviru sekundarne in terciarne zdravstvene dejavnosti, RS Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS 37-38 z dne 21. 5.1999. Ob-3963.
Klinični center Ljubljana
Št. 340-01/99
Ob-38468
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina, tel.
062/788-30-30 , faks 062/788-30-31.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): uporabljena so bila naslednja
merila:
– ponudbena cena,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba fekalne kanalizacije v naselju Spodnja Hajdina –
kanal 5.0.
7. Pogodbena vrednost : 23,481.375
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,603.956 SIT, 23,481.375 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000.
Občina Hajdina
Št. 407-0091/2000
Ob-38469
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport RS, 1000 Ljubljana,
Župančičeva 6.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: upoštevana so bila vsa merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Izolacija Zorman,
d.o.o., Ulica Josipa Ogrinca 2, 1240 Kamnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: sanacija ravnih streh na objektih Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 53,872.033 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,080.941 SIT, 53,872.033,04 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. 73 z dne 19. 8. 2000,
Ob-33990.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-38471
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Novo mesto d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno izvedenih delih ali niso priložene v originalu – izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne
pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v
postopku oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem
roku – ostaja v postopku oddaje naročila.
5. Usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo
preverjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih
mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena Odredbe ter na osnovi
prilog k navedenim izjavam.
6. Sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverjala na osnovi naslednjih podatkov in
listin:
– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev
po kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali pri izvajanju del, skladno z zakonom o
graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in
opreme s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vias d.o.o., Ljubljanska 51,
8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije Žaga – Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 22,748.055
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,169.092 SIT, 22,748.055 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-35968.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 013942
Ob-38479
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prenova – Gradbenik,
d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana Šentvid.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega omrežja za vodooskrbo dela naselja Brezovica iz ljubljanskega vodovodnega sistema - I. faza.
7. Pogodbena
vrednost:
38,074.394,87 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,436.815,70 SIT in 38,074.394,87
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v
Ur. l. RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 013942
Ob-38480
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje Vič, d.o.o., Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
gradnja kanalizacije po Selanovi in Občinski poti.
7. Pogodbena
vrednost:
35,071.309,61 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,664.465,36 SIT in 35,071.309,61
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 923/2000
Ob-38545
1. Naročnik, poštni naslov: Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, Grajska
cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. november 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je od popolnih po-
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nudb na podlagi meril zbral največje število
točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KT Tršinar, Tršinar Sandi,
s.p., Gornja Prekopa 8, 8311 Kostanjevica na Krki.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prekritje strehe jugovzhodnega galerijskega kompleksa
in cerkve.
7. Pogodbena vrednost: 22,895.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: vsa dela bo
izvedel sam.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,011.420 SIT, 22,895.600 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36969.
Galerija Božidar Jakac,
Kostanjevica na Krki
Št. 36/00
Ob-38546
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 42. člen.
3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– 70% cena,
– 30% garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Norik, d.o.o., Tržaška 132,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in zamenjava oken v upravni zgradbi, Proletarska
1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,757.188,80
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,546.494,40 SIT, 7,757.188,80 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Št. 7/00-2
Ob-38547
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 42. člen.
3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, reference 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Eltec Mulej, d.o.o., Pot na
Lisice 7, Bled.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava toplotne
postaje v objektu Proletarska 1, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,534.007,30
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,670.690 SIT, 8,534.007,30 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Ob-38548
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična
bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem; Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Saning International,
d.o.o., Družba za sanacijo objektov, Ul.
Mirka Vadnova 1, Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: popotresna sanacija
(konstrukcije) v okviru postopnega zagotavljanja standardov v Psihiatrični
bolnišnici Begunje v Begunjah.
7.
Pogodbena
vrednost:
78,059.814,57 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano
po delih!): naročilo je bilo oddano kot celota.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,841.352,62 SIT, 78,059.814,57
SIT.
11., 12.
13. Datum in št. objave razpisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 77 z dne
25. 8. 2000, Ob-34230.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Št. 961-15/00
Ob-38617
1. Naročnik, poštni naslov: po pooblastilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je naročnik Zavod RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
01/425-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih, in sicer:
– ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad
najnižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka.
– rok izvedbe (šteje se od podpisa pogodbe):
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– do 30 dni 100 točk,
– od 31 – 40 dni 70 točk,
– od 41 – 60 dni 50 točk,
– nad 60 dni 30 točk,
– plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši plačilni rok):
– od 60 – 65 dni 20 točk,
– od 66 – 70 dni 30 točk,
– nad 70 dni 40 točk,
– dodatne ugodnosti:
Vrednotijo se druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku. Število točk po
tej postavki je maksimalno 50 točk po oceni strokovne komisije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
c. 118, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova poslovnih
prostorov Zavoda RS za zaposlovanje,
OS Maribor, Gregorčičeva 37, Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
26,285.246,57 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,120.188,83 SIT 26,285.246,57
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35759.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 05/2
Ob-38662
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski sklad občine Maribor, po pooblaščeni
organizaciji Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire:27. 10. 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:GP Granit d.d., Titova 87,
Slovenska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova objekta v
Vojašniški ulici 12, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 60,429.490
SIT
8.
9. Število prejetih ponudb:6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,429.490 SIT; 54,167.802,64 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: od
prejetih ponudb sta bili samo dve popolni
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000.
Staninvest, d.o.o., Maribor
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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. 81-33/LM-11
Ob-38378
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
telefaks 061/174 24 31.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev, za izdelavo projektne dokumentacije za objekte
Elektro - Slovenije, d.o.o.
3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena – (60%),
– plačilni pogoji – (5%),
– ISO standard – (2%),
– zagotavljanje kvalitete in celovitost izvedbe – (5%),
– reference ponudnika za tovrstna dela – (10%),
– reference kadrov, ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila – (13%),
– rok izdelave projektne dokumentacije – (5%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije za objekte navedene pod 6. točko te objave pod zaporedno
št. 1 do 11: IBE, d.d., Hajdrihova 4, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije za naslednje objekte Elektro - Slovenije, d.o.o.:
1. rekonstrukcija DV 2×110 kV Fala–
Pekre,
2. RTP 400-220/110/35 kV Divača,
dogradnja transformacije 400/110 kV in
110 kV DV polj Gorica in Pivka 2,
3. rekonstrukcija DV 2×110 kV Gorica–Divača,
4. RTP 110/20 kV Gorica, dogradnja
110 kV DV polja Divača,
5. RTP 400/220/110 kV Beričevo,
dogradnja 400 kV DV polj Krško 1 in 2,
6. RTP 400/110 kV Krško, dogradnja
400 kV DV polj Beričevo 1 in 2,
7. DV 2×400 kV Krško – slov.-hr. meja in odsek DV 2×110 kV Krško–Brežice,
OPGW, kabelski sistem in terminalska TK
oprema,
8. DV 110 kV Doblar–Tolmin–Cerkno,
odsek Tolmin–Cerkno in DV 110 kV Cerkno–Idrija OPGW, kabelski sistem in terminalska TK oprema,
9. DV 110 kV Ajdovščina–Idrija,
OPGW, kabelski sistem in terminalska TK
oprema,
10. DV 2×110 kV Beričevo–Grosuplje
in DV 110 kV Grosuplje–Kočevje, OPGW,

kabelski sistem in terminalska TK oprema,
11. DV 220 kV Kleče–Beričevo,
OPGW, kabelski sistem in terminalska TK
oprema.
7. Pogodbena vrednost: pogodbene
vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije za objekte navedene pod 6. točko
te objave pod zaporedno št. 1 do 11:
1. 19,331.550 SIT,
2. 40,875.488,50 SIT,
3. 56,029.841 SIT,
4. 4,439.473,50 SIT,
5. 12,082.784 SIT,
6. 17,041.157 SIT,
7. 12,522.548,50 SIT,
8. 16,539.215 SIT,
9. 14,176.470 SIT,
10. 27,171.567 SIT,
11. 9,451.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 229,661.075 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na
ponovni javni razpis so prispele 4 ponudbe. Ponudba ponudnika IBE, d.d., je edina izpolnjevala vse razpisne pogoje. Zato
v skladu z 41. členom ZJN lahko naročnik
odda naročilo z neposredno pogodbo.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 29 z dne 31. 3.
2000 in ponovno v št. 51 z dne 9. 6.
2000.
13.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Ob-38389
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krško, CKŽ 14, Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena (60%), reference ponudnika, s področja, ki je predmet razpisa (30%), dodatne ugodnsoti
(10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno ponudniku IBE, d.d., Ljubljana, Hajdrihova
4.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: strokovni nadzor pri izgradnji Zdravstvenega doma Krško.
7. Pogodbena vrednost: z davkom znaša 5,897.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,543.000 SIT, 5,897.000 SIT.
11., 12.
Občina Krško
Ob-38393
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
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Dunajska 48, Ljubljana in Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, Celje (informacije v imenu MOC na
faks 063/42-50-310 Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev
brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. reference ponudnika in projektne
skupine ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje zadnjih
treh dopolnjenih in tekočega leta 30%,
2. kadrovska zasedba projektne
skupine 15%,
3. sposobnost ponudnika, da razpisana dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev 5%,
4. ponudbena cena razpisanih del
40%,
5. trajanje razpisanih del 6%,
6. razpolaganje z ustreznimi podatki 2%,
7. ustrezna tehnična opremljenost
2%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut za hidravlične
raziskave, Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava strokovnih podlag oziroma naloge: strokovne osnove za metodologijo
priprave sanacijskih načrtov in programa razvoja sistema odvodnje odpadnih voda (kanalskih omrežij), z upoštevanjem poplavno varnostnih in kvantitativnih okoljevarstvenih kriterijev –
pilot sistem odvodnje Celje.
7. Pogodbena vrednost: 14,178.850
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, v višini 12% (1,425.000 SIT brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,552.500 SIT, 14,178.850 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 84 z dne 22. 9.
2000, Ob-35598.
Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o.
Št. 402-26/00
Ob-38394
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV.
divizije št. 4, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 9. 2000 in 17.
10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je bila najnižja ponudbena cena.

Št.

102 / 10. 11. 2000 / Stran 9791

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, za razpisane odseke A, B, C, E, F, H, I, J, K, L;
ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, kot vodilni v partner v Joint Venture,
v sodelovanju s Projekt, d.d., Kidričeva
9a, Nova Gorica in Slovenska cestna podjetja, d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana, za
razpisana odseka D in G.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
opravljanje strokovno svetovalnih storitev za potrebe nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
A) Odsek AC Maribor–Lenart, dolžine
10,6 km,
B) Odsek AC Lenart–Beltinci; Lenart–
Cogetinci, dolžine 18,4 km,
C) Odsek AC Vrba–Peračica, dolžine
10 km,
D) Odsek AC Šentvid–Koseze, v dolžini 3,7 km
E) Odsek AC Hrastje–Kronovo, dolžine 12,8 km,
F) Odsek AC Kronovo–Smednik, dolžine 13,2 km,
G) Odsek AC Smednik–Krška vas, dolžine 13,7 km,
H) Odsek Krška vas–Obrežje, dolžine
12,3 km,
I) Zahodna obvoznica Maribor; Maribor–Erjavčeva–Proleterskih brigad, dolžine 0,8 km,
J) Zahodna obvoznica Maribor; Maribor–Proleterskih brigad–Streliška, dolžine 1,8 km,
K) Koper–Šmarje–Dragonja; Slavček–
Tomos, dolžine 4,3 km,
L) Priključek Razdrto.
7. Pogodbena
vrednost:
4.820,761.600 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 598,544.688 SIT, 564,674.500 SIT,
B) 996,787.890 SIT, 958,444.500 SIT,
C) 436,517.790 SIT, 407,985.500 SIT,
D) 566,742.000 SIT, 538,649.600 SIT,
E) 876,970.861 SIT, 843,251.500 SIT,
F) 497,766.010 SIT, 469,605.500 SIT,
G) 443,599.200 SIT, 422,048.000
SIT,
H) 459,173.619 SIT, 433,179.500 SIT,
I) 73,505.880 SIT, 68,068.000 SIT,
J) 44,240.730 SIT, 40,612.000 SIT,
K) 59,354.490 SIT, 54,957.500 SIT,
L) 21,013.190 SIT, 19,285.500 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62-63, z dne 6. 8.
1999, Ob-9507.
Družba za avtoceste v RS Celje
Št. 013942
Ob-38477
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 97, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zamenjava napajanja vodarne Hrastje (iz
35 kW na 110 kW).
7. Pogodbena vrednost: 6,042.000
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,042.000 SIT in 6,050.420 SIT
(brez DDV).
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudba IEI Maribor se izloči iz postopka
izbire, ker ponudnik ni dostavil bančne
garancije za resnost ponudbe.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: v Ur. l. RS, št. 22/00 z dne, 10. 3.
2000, št. objave: 22736; izid: v Ur. l. RS,
št. 48/00 z dne, 2. 6. 2000 št. objave
28729.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 3359-127/00
Ob-38544
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS
za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbor najugodnejšega ponudnika na osnovi seštevka točk za: (a) ponudbeno ceno (30%), (b) izvedbeni rok
(30%), (c) reference (20%), (d) razpoložljivo opremo (10%) in (e) druge ugodnosti (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: priprava in izvedba javnega razpisa za
“Opravljanje svetovalnega in investitorskega inženiringa za 12 potresnih
opazovalnic državne mreže”.
7. Pogodbena vrednost: 17,786.100
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
17,957.100
SIT
in
15,665.271,70 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 222-0124/00
Ob-38571
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka, prvi
odstavek.
3. Datum izbire: 25.10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
zračnega prometa, kompatibilnost z dosedanjo opremo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dificon d.o.o., Dunajska
156, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Letališče Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli za osvetlitev
manevrskih površin na letališču Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,073.533 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo
za promet in zveze

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

Ob-38396
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: okoliščin naročnik ni mogel predvideti, razmere pa ne
dopuščajo upoštevanja rokov za izvedbo javnega razpisa.
3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): določena z razpisno dokumentacijo za sanacijo in rekonstrukcijo grajskih
ruševin na Kozlovem robu z dne 17. 4.
2000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbenik Tolmin, d.o.o.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija in rekonstrukcija grajskih ruševin na Kozlovem
robu.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2 – upoštevali smo ponudbi, dobljeni z javnim razpisom za izbiro izvajalca za sanacijo in rekonstrukcijo grajskih ruševin na Kozlovem robu
(Ur. l. RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000).
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudnik in naročnik sta upoštevala cene in kalkulativne elemente, dosežene z javnim razpisom za izbiro izvajalca za sanacijo in rekonstrukcijo grajskih ruševin na Kozlovem
robu (Ur. l. RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000).
Občina Tolmin

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. 3431/00
Ob-38607
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. in 8.
točki 55. člena citiranega zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– podjetje IBE je glede na kompletnost
objekta edino usposobljeno na domačem
tržišču, ki lahko kvalitetno in v sprejemljivem roku izdela zahtevano projektno dokumentacijo,
– podjetje IBE je za ta objekt že izdelalo
vso projektno dokumentacijo za prejšnje faze gradnje objekta,
– iz dosedanjega sodelovanja je razvidno, da ima podjetje IBE ustrezno kadrovsko strukturo, ki pozna zahtevnost RTP in
DV.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava PDI: RTP 110/10 kV Žale.
Na podlagi do sedaj izdelane dokumentacije se bodo izdelale naslednje mape:
– elektromontažna dela,
– električne instalacije,
– 110 kV dokumentacija (shema delovanja),
– 20 kV dokumentacija (shema delovanja),
– razvod lastne porabe z razdelilci,
– vodenje in meritve.
7. Pogodbena vrednost: 6,500.000 SIT
(brez DDV).
8.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,500.000 SIT (brez DDV).
11.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3409/00
Ob-38608
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. in 8.
točki 55. člena citiranega zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 11. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– podjetje IBE je glede na kompletnost
objekta edino usposobljeno na domačem
tržišču, ki lahko kvalitetno in v sprejemljivem roku izdela zahtevano projektno dokumentacijo,
– podjetje IBE je za ta objekt že izdelalo
vso projektno dokumentacijo za prejšnje faze gradnje objekta,
– iz dosedanjega sodelovanja je razvidno, da ima podjetje IBE ustrezno kadrovsko strukturo, ki pozna zahtevnost RTP in
DV.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava PZI: RTP 110/10 kV Polje – idejna zasnova sprememb VN in SN razvoda z dodatno transformacijo:
– postavitev objekta v prostor,
– opis tipičnih sklopov po E in G delu
obdelave,
– kratek tehnološki opis po variantah,
– prikaz etap gradnje glede na obstoječe obratovanje in variantno rešitev,
– grafični prikaz (tloris, prerezi, izgledi).
7. Pogodbena vrednost: 4,200.000 SIT
(brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,200.000 SIT (brez DDV).
11.
Elektro Ljubljana, d.d.

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

Št. 88/2000
Ob-38409
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Gradišče, Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk, tel.
05/301-60-81, 05/301-60-82.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.
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2. (a) Kraj dobave: fco Dom upokojencev Gradišče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. olja in maščobni izdelki,
7. moka, zdrobi, testenine,
8. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
9. zelenjava sveža,
10. zelenjava zamrznjena,
11. sadje,
12. splošno prehrambeno blago,
13. jajca,
14. sokovi, sirupi in brezalkoholne pijače,
15. alkoholne pijače.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 2. 2001 do 1. 2. 2002.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Gradišče, Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk, med 9. in 14. uro, po enodnevni predhodni najavi po telefonu ali faksu.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 6. 12.
2000, od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
št. 52000-603-30421, sklic na številko
1202099.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do vključno 7. 12.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Gradišče,
Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk,
v zapečateni ovojnici z javno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis” in številko Uradnega
lista RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 2000 ob
13. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi
doma. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi ali fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, zapadle do dneva izdaje potrdila,
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– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Cotič Vanja, tel.
05/301-60-81, 301-60-82, vsak delovni
dan med 7. in 14. uro.
10.
Dom upokojencev Gradišče
Ob-38410
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Ig, Ig 217, 1292 Ig,
faks 01/28-62-108.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po skupinah:
1. pekovski in slaščičarski izdelki,
2. kosmiči,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. salame,
5. peciva,
6. konzervirana živila,
7. sokovi,
8. meso,
9. čaji,
10. paštete,
11. razna živila.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,970.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Osnovna šola Ig, Ig 217,
1292 Ig.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 13. 11. 2000 do
25. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT na ŽR št.
50101-603-50064.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 2000 ob
12. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Ig, Ig 217,
1292 Ig.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 13.30.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, odzivni
čas, plačilni rok, kontrola kvalitete in najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dobite jih pri Heleni Vagaja,
01/28-64-000.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.
Osnovna šola Ig, Ig pri Ljubljani
Št. 14/1-2000
Ob-38411
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Novo mesto,
Šmihel 1, 8000 Novo mesto, faks
07/371-99-44.
2. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

– skupina A: živila in prehrambeno blago po naslednjih skupinah in v okvirni vrednosti:
– 1 sveže meso: 14,842.000 SIT,
– 2 perutnina: 3,280.000 SIT,
– 3 drobovina: 254.000 SIT,
– 4 mesni izdelki in dimljeno meso:
3,156.000 SIT,
– 5 izdelki iz perut. mesa: 1,577.000
SIT,
– 6 ribe sveže: 893.000 SIT,
– 7 olja: 837.000 SIT,
– 8 sveža zelenjava: 3,700.000 SIT,
– 9 zamrznjena zelenjava: 1,096.000
SIT,
– 10 konzervirana
zelenjava:
1,609.000 SIT,
– 11 kruh: 3,286.000 SIT,
– 12 pekovsko pecivo: 2,019.000
SIT,
– 13 pekovsko pecivo – zamrznjeno:
2,111.000 SIT,
– 14 druga
zamrznjena
živila:
796.000 SIT,
– 15 mlevski izdelki: 712.000 SIT,
– 16 testenine: 646.000 SIT,
– 17 sadje – sveže: 4,943.000 SIT,
– 18 kompoti: 1,457.000 SIT,
– 19 mleko in mlečni izdelki:
6,041.000 SIT,
– 20 polizdelki: 1,280.000 SIT,
– 21 začimbe in dišavnice: 187.000
SIT,
– 22 jajca: 1,030.000 SIT,
– 23 topli napitki: 1,150.000 SIT,
– 24 sokovi, sirupi, druge pijače:
1,321.000 SIT,
– 25 drugo prehrambeno blago:
3,785.000 SIT;
– skupina B: pralna in čistilna sredstva po naslednjih skupinah in v okvirni vrednosti:
– 30 pralna sredstva: 3,350.000 SIT,
– 31 sredstva za strojno pomivanje:
733.000 SIT,
– 32 čistilna sredstva: 2,035.000
SIT,
– 33 čistilni pripomočki: 247.000 SIT,
– 34 polietilenski program: 1,338.000
SIT,
– 35 papirna konfekcija: 970.000
SIT,
– 36 higienski material – ultimatic:
470.000 SIT,
– 37 toaletne
potrebščine:
1,259.000 SIT,
– 38 kuhinjski potrošni material:
152.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– skupina A: 62,008.000 SIT,
– skupina B: 10,554.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto, po
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
28. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT na ŽR
52100-603-30736, s pripisom “Razpisna
dokumentacija”.

Stran

9794 / Št. 102 / 10. 11. 2000

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000 ob 13. uri, na naslovu naročnika.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoje iz 40. člena ZJN, odzivni
čas, plačilne pogoje, kontrola kvalitete, pogoje dostave, cena in reference.
Pogoji so podrobno določeni z razpisno
dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: možne so do 5. 12. 2000, pri Marinki
Nečemer, tel. 07/371-99-10.
10.
Dom starejših občanov Novo mesto
Št. 01/2000

Ob-38412

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva 53, Kranj, faks 04/202-68-06.
2. (a) Kraj izvedbe: Dijaški in študentski
dom Kranj, Kidričeva 53, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izvajanje storitev čiščenja
prostorov.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,900.000 SIT.
3. Predvideni čas izvedbe naročila: 24
mesecev, od 1. 1. 2001 do 1. 1. 2003.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dijaški in študentski dom
Kranj, Kidričeva 53, Kranj, kont. oseba Irena Rakovec, od ponedeljka do petka, od 9.
do 13. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 13. 11. 2000 do
20. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun št.
51500-603-30458, ali na blagajni doma
od 9. do 13. ure.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 11. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dijaški in študentski dom
Kranj, Kidričeva 53, Kranj.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 12.30, v mladinski sobi
Dijaškega in študentskega doma Kranj.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. pogoj: 40. člen ZJN,
2. pogoj: razpisna dokumentacija,
3. pogoj: cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago
samo v pisni obliki na naslov, kot pod 5.(a)
točko.
10.
Dijaški in študentski dom Kranj
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Št. 02/2000
Ob-38413
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva 53, Kranj, faks 04/202-68-06.
2. (a) Kraj izvedbe: Dijaški in študentski
dom Kranj, Kidričeva 53, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago – živila
po skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki: 1,545.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 7,181.000
SIT,
3. zmrznjene in konzervirane ribe:
291.000 SIT,
4. jajca: 284.000 SIT,
5. olja: 546.000 SIT,
6. sveža
zelenjava
in
sadje:
1,634.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava: 1,115.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi: 1,195.000
SIT,
9. mlevski izdelki in testenine:
335.000 SIT,
10. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki: 2,747.000 SIT,
11. drugo
prehrambeno
blago:
2,305.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila: glej 2.(b)
točko.
3. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 1. 2001 do 1. 1. 2003.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dijaški in študentski dom
Kranj, Kidričeva 53, Kranj, kont. oseba Irena Rakovec, od ponedeljka do petka, od 9.
do 13. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 13. 11. 2000 do
20. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun št.
51500-603-30458, ali na blagajni doma
od 9. do 13. ure.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 11. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dijaški in študentski dom
Kranj, Kidričeva 53, Kranj (tajništvo, soba
št. 9), z oznako: “Za razpisno komisijo”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 12.30, v mladinski sobi
Dijaškega in študentskega doma Kranj.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. pogoj: 40. člen ZJN,
2. pogoj: razpisna dokumentacija,
3. pogoj: cena.
9., 10.
Dijaški in študentski dom Kranj
Št. 305-04/00-502
Ob-38414
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
pri Mirni, 8233 Mirna, tel. 07/30-47-010,
faks 07/30-47-115.
2. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sveže sadje in sveža zelenjava.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2001, zaključek 30. 6. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: ZPKZ Dob pri Mirni, Služba za splošne in kadrovske zadeve, 8233
Mirna, pri Zdenki Logar.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 4. 12. 2000, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 12. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za prestajanje kazni
zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi ZPKZ
Dob pri Mirni.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
a) splošni pogoji:
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (na dan,
določen za predložitev ponudb),
– veljavno potrdilo o registraciji družbe
ali opravljanju dejavnosti,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
– potrdilo, da vodstveni delavci niso bili
obsojeni za kazniva dejanja s področja poslovanja v zadnjih treh letih;
b) drugi pogoji:
– dokazila o finančni sposobnosti in zahtevani dodatni podatki iz razpisne dokumentacije (bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o pridobitvi garancije
za dobro izvedbo del, izjavo o kontroli kakovosti, izjavo, da bo dostavljal blago s prevoznim sredstvom z vgrajeno hladilno napravo in drugi, navedeni v razpisni dokumentaciji).
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za dodatne informacije se lahko postavijo pisna vprašanja po faksu 07/30-47-115,
– ponudniki lahko kandidirajo samo s celovito ponudbo (sveže sadje in zelenjava
skupaj),
– ponudba mora veljati do 31. 1. 2001,
– ponudbene cene morajo biti fco sedež naročnika,
– naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom za obdobje 6 mesecev in bo sklenil
pogodbo s tremi najugodnejšimi ponudniki,
ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje,
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– merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb: najnižja končna cena,
– rok, v katerem bodo prijavljeni ponudniki s pisnim sklepom obveščeni o priznanju sposobnosti, je 20. 12. 2000.
Postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni
Št. 221
Ob-38415
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Križe, Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe, tel.
04/595-73-10, faks 04/595-75-06.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Križe,
Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po skupinah:
1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 2,840.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 2,900.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 980.000 SIT,
4. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 87.000 SIT,
5. jajca v vrednosti ca. 35.000 SIT,
6. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
1,235.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vrednosti ca. 195.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti
ca. 515.000 SIT,
9. drugo prehrambeno blago v vrednosti ca. 810.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo samo eno vrsto blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
9,597.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 8. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
11.900 SIT na račun zavoda, št.
51520-603-30895 – za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Osnovna šola Križe, Cesta
Kokrškega odreda 16, 4294 Križe, v zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan poleg naslovnika na prvi strani, na zadnji strani
naslov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka “ne odpiraj – javni razpis”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo,
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13. 12. 2000 ob 8. uri, v prostorih Osnovne šole Križe, Cesta Kokrškega odreda 16,
4294 Križe.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti
slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost, bodo sklenjene letne pogodbe za dobavo blaga po skupinah v skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.
Osnovna šola Križe
Št. 402-84/99-0202018
Ob-38416
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica
10, 2250 Ptuj, faks 02/771-54-01.
2. (a) Kraj dobave: Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potrošni pisarniški in računalniški material (specifikacija je priložena v razpisni dokumentaciji).
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: postopna dobava v obdobju dvanajst mesecev, predvidoma od januarja 2001 do konca decembra 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, vodja službe za vzdrževanje
Rožmarin Slavko, tel. 02/771-13-11, I.
nadstropje, soba št. 18.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000,
vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo potrošnega pisarniškega in računalniškega materiala”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 12. 2000 ob
12. uri, v sobi št. 1, Slomškova ulica 10,
2250 Ptuj.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo sodišča –
za pravne osebe; potrdilo davčnega urada,
da niso prenehali opravljati dejavnosti – za
samostojne podjetnike. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan, določen za predložitve ponudb,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan, določen za predložitev
ponudb,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava blaga fco naročnik –
razloženo,
– da bo odzivni čas en delovni dan,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
vzorec blaga,
– da predloži garancijo banke za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT,
– da ima izjavo banke, da bo dobil garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo predloži, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: merila za ocenjevanje ponudb: najnižja
končna cena.
Ponudnik mora ponuditi vzorce potrošnega pisarniškega in računalniškega materiala za vse artikle, navedene v specifikaciji.
Posebej označeni vzorci bodo preizkušeni
in jih naročnik ni dolžan posebej plačati.
10.
Upravna enota Ptuj
Št. 90/00
Ob-38417
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Bojana Ilicha Maribor, Mladinska
ulica
13,
2000
Maribor,
tel.
062/22-83-449.
2. (a) Kraj dobave: OŠ Bojana Ilicha,
Mladinska ulica 13, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I/1 žita, mlevski izdelki,
I/2 kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki,
I/3 razno prehrambeno blago,
I/4 mleko in mlečni izdelki,
I/5 meso in mesni izdelki,
I/6 zamrznjena in konzervirana hrana,
I/7 sveža zelenjava,
I/8 sadje.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,660.000 SIT, po skupinah:
I/1:
620.000 SIT,
I/2: 4,250.000 SIT,
I/3: 1,700.000 SIT,
I/4: 3,150.000 SIT,
I/5: 7,100.000 SIT,

Stran

9796 / Št. 102 / 10. 11. 2000

I/6:
900.000 SIT,
I/7: 1,250.000 SIT,
I/8:
690.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki prevzamejo v
tajništvo naročnika: OŠ Bojana Ilicha, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, pri Jasni
Gorski Pisanec.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 27. 11. 2000, v
času uradnih ur, od 10.30 do 13.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 7.000 SIT na račun naročnika, št. ŽR
51800-603-30122.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 4. 12. 2000 do
13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Bojana Ilicha Maribor,
Mladinska ulica 13, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000 ob 8. uri, na OŠ Bojana Ilicha
Maribor, Mladinska ulica 13.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
I. pogoji:
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča), samostojni podjetniki predložijo potrdilo davčnega
urada oziroma pristojnega urada upravne
enote, da niso prenehali opravljati dejavnost;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (za gospodarske družbe izda sodišče, kjer je družba registrirana) in
obratovalno dovoljenje po 4. členu ZGD;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitev pri davčnem uradu in obratovalno dovoljenje, kjer je sedež s.p.;
– da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost (potrdilo sodišča);
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom (potrdilo pristojnega
davčnega urada);
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe), s.p. predložijo potrdilo banke o likvidnosti in zadnjo
bilanco stanja;
– da je ponudnik v zadnjih dveh letih
oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračunske porabnike in ima z njimi sklenjene veljavne pogodbe;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco Dom – razloženo;
– da bo mesečno dostavljal cenike;
– da bo odzivni čas 1 delovni dan;
– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga;
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– da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti izdelkov oziroma, da mu kvaliteto
kontrolira pooblaščen zavod, za meso in
mesne izdelke;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% razpisane vrednosti skupine, za
katero se javlja na razpis; v skladu z določili
4. člena navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja.
Kot dokazila o usposobljenosti in sposobnosti ponudnika mora ponudnik predložiti
dokazila iz 8. in 11. člena navodil.
II. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. ugodna končna cena,
2. kakovost blaga,
3. reference.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97). S ponudniki, katerim
bo naročnik priznal sposobnost, bo sklenjena pogodba o dobavah blaga pod pogoji,
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga, oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine. Ponudniki
bodo s pisnim sklepom do 13. 12. 2000
obveščeni o priznanju sposobnosti.
10.
OŠ Bojana Ilicha Maribor
Ob-38465
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks 5246-480.
2. a) Kraj dobave: objekt naročnika.
b) Vrsta in količina, ki ga je potrebno
dobaviti: računalniška oprema (osebni
računalniki, monitorji, laserski tiskalniki, brizgalni tiskalniki).
c) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT (brez DDV).
3. Predvideni čas dobave: nabave bodo
potekale v letu 2001, čas dobave je odvisen od ponudnikov.
4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Oddelek
za ekonomiko in javna naročila, I. nadstropje soba 29, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. 5875-247, faks 5875-217.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati vsak delavnik od 8. do
12. ure do vključno 23. 11. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor
je potrebno nakazati znesek): ponudnik mora znesek 4.641 SIT (z DDV) nakazati na
račun naročnika št. 50103-601-16504.
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 11. 12. 2000 do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nadstropje, soba 29.

6. Datum in čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. 12. 2000 ob 9. uri
v sejni sobi naročnika.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, sposobnost se bo podelila petim ponudnikom, ki
bodo dosegli največje število točk. Točkovalo se bo naslednje:
– število redno zaposlenih delavcev do
15 točk,
– povprečna delovna doba redno zaposlenih delavcev do 10 točk,
– plačilni pogoji do 25 točk,
– reference ponudnika do 20 točk,
– dobavni rok do 20 točk,
– prisotnost na trgu računalniške opreme do 10 točk.
Če bo več ponudnikov zbralo enako število točk, se za nadaljni izbor upošteva število točk, ki jih bodo ponudniki dobili za
ponujene plačilne pogoje, nato za dobavni
rok in nato za reference.
Za posamezno dobavo računalniške
opreme se bo upoštevala najnižja cena.
9., 10., 11.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Ob-38474
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Lenart, Ptujska c. 25,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-19, faks 02/729-191-18.
2. (a) Kraj dobave: Lenart.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– skupina 1: sadje in zelenjava,
– skupina 2: pekovski izdelki,
– skupina 3: mleko in mlečni izdelki,
– skupina 4: meso in mesni izdelki,
– skupina 5: razni prehrambeni artikli
– razna prehrana,
– skupina 6: sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Lenart, Ptujska c.
25, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 11. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-603-31588.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 12. 2000 do 9. ure,
ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javni vzgojno-izobraževalni
zavod Osnovna šola Lenart, Ptujska c. 25,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000 ob 10. uri, Osnovna šola Lenart, Ptujska c. 25, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba 25.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, odzivni
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čas, plačilni pogoji, kontrola kvalitete, najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: na tel. 02/729-19-10, kontaktna oseba je ravnatelj Marjan Zadravec.
Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka, določenega za predložitev ponudb.
10.
Osnovna šola Lenart
Št. 131/3-2000
Ob-38496
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za slepo in slabovidno mladino, Langusova 16, 1000 Ljubljana, faks
01/425-07-41.
2. (a) Kraj dobave: Langusova 16, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po skupinah:
1. splošna prehrana,
2. kruh, pecivo,
3. meso,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. jabolka.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,710.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Zavod za slepo in slabovidno
mladino, Langusova 16, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 11. 2000
do 25. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT na žiro račun:
50101-603-50407.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za slepo in slabovidno mladino, Langusova 16, 1000 Ljubljana – uprava.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 11. uri.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: družbe in s.p.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, odzivni
čas, plačilni rok, kontrola kvalitete, najnižja
cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: Bojan Osmak, tel. 01/425-07-26.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.
Zavod za slepo in slabovidno mladino,
Ljubljana
Št. 313/2-2000
Ob-38493
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka
Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4,
2312 Orehova vas, faks 02/605-63-81.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Franca
Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po naslednjih skupinah:
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– pekovski izdelki,
– pecivo,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– sadje in zelenjava,
– sadni sokovi,
– sadje – jabolka,
– ribe,
– pašteta,
– živila (moka, sladkor, olje...),
– razna prehrana (konzervirane: kumarice, pesa, kompot...),
– zamrznjeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,485.090 SIT.
Ocenjena vrednost po skupinah:
– pekovski izdelki: 2,333.940 SIT,
– pecivo: 362.200 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 1,350.720
SIT,
– meso in mesni izdelki: 5,347.360 SIT,
– sadje in zelenjava: 671.530 SIT,
– sadni sokovi: 299.000 SIT,
– sadje – jabolka: 80.000 SIT,
– ribe: 165.000 SIT,
– pašteta: 186.000 SIT,
– živila (moka, sladkor, olje...): 700.040
SIT,
– razna prehrana (konzervirane: kumarice, pesa, kompot...): 888.000 SIT,
– zamrznjeno blago: 101.300 SIT.
3. Predvideni čas dobave: dvanajst mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 11. 2000
do 1. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.996 SIT (vključen 19%
DDV) na žiro račun 51800-603-30346
(APP Maribor).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska
cesta 4, 2312 Orehova vas.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 2000 ob 12. uri, v Osnovni šoli Franca Lešnika-Vuka.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, dobavni
rok, odzivni čas, plačilni pogoji, kontrola
kvalitete, ekonomsko najugodnejša ponudba.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo izbrani po javnem razpisu z ugotavljanjem sposobnosti po 50.
členu ZJN.
10.
Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka,
Slivnica pri Mariboru
Št. 575/00
Ob-38758
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona in telefaksa: Osnovna šola Jakoba Aljaža, Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj, tel.
04/280-15-00, telefaks 04/280-15-29.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Jakoba Aljaža, Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po skupinah:
1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 5,907.000 SIT,
2. meso sveže v vrednosti ca.
1,850.000 SIT,
3. mesni izdelki v vrednosti ca.
1,330.000 SIT,
4. perutnina in izdelki v vrednosti ca.
1,744,000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 3,955.000 SIT,
6. jajca v vrednosti ca. 125.000 SIT,
7. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
1,367.000 SIT,
8. zmrznjena zelenjava, sadje v vrednosti ca. 315.000 SIT,
9. ribe v vrednosti ca. 288.000 SIT,
10. mlevski izdelki in testenine v vrednosti ca. 255.000 SIT,
11. sadni sokovi in sirupi v vrednosti
ca. 750.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago v vrednosti ca. 1,565.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo samo eno skupino ali podskupino blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
19,451.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 8. 12. 2000.
(c) Razpisna dokumentacija je na voljo v
zavodu proti dokazilu o plačilu 11.990 SIT
na žiro račun zavoda št. 51500-603- 32174
za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Osnovna šola Jakoba Aljaža, Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj, v zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan
poleg naslovnika na prvi strani, na zadnji
strani naslov ponudnika in na prvi strani posebna oznaka »ne odpiraj – javni razpis«.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, dne
13. 12. 2000 ob 10.30 v prostorih Osnovne šole Jakoba Aljaža, Tončka Dežmana 1,
4000 Kranj.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost
dobavitelja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti:
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– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti
slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpisne dokumentacije, pri čemer najnižja cena
ne pomeni obvezno najugodnejšo ponudbo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Ob-38492
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351
Kamnica, 02/624-08-50.
2. (a) Kraj dobave: OŠ Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti - skupine:
1. žita, mlevski izdelki;
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki;
3. mleko in mlečni izdelki;
4. meso in mesni izdelki;
5. razno prehrambeno blago;
6. ribe, zamrznjena in konzervirana hrana.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
23,000.000 SIT, po skupinah:
1. 1,000.000 SIT,
2. 4,000.000 SIT,
3. 3,000.000 SIT,
4. 10,000.000 SIT,
5. 4,000.000 SIT,
6. 1,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki prevzamejo v
tajništvu naročnika OŠ Kamnica, Vrbanska
c. 93, 2351 Kamnica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 25. 11. 2000 v
času uradnih ur od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na račun naročnika, številka
ŽR 51800-603-30325.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 1. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Kamnica, Vrbanska c.
93, 2351 Kamnica.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 9. na OŠ Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
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ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
I/1. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča), samostojni podjetniki predložijo potrdilo davčnega urada, oziroma pristojnega
urada upravne enote, da niso prenehali
opravljati dejavnost.
I/2. Da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti (za gospodarske družbe izda sodišče, kjer je družba registrirana) in obratovalno dovoljenje.
Samostojni podjetniki predložijo priglasitev pri davčnem uradu in obratovalno
dovoljenje upravne enote, kjer je sedež
sp;
I/3. Da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost (potrdilo sodišča);
I/4. Da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom (potrdilo pristojnega davčnega urada);
I/5. Da je predložil BON 1 in BON 2
ali BON 3 (za gospodarske družbe), oziroma za sp: potrdilo banke o likvidnosti in
zadnjo bilanco stanja;
I/6. Da je ponudnik v zadnjih dveh
letih oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračunske porabnike in ima z njimi sklenjene
veljavne pogodbe;
I/7. Da nudi 30-dnevni plačilni rok;
I/8. Da bo dostava fco DOM – razloženo;
I/9. Da bo mesečno dostavljal cenike;
I/10. Da bo odzivni čas 1 delovni dan;
I/11. Da bo na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga;
I/12. Da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma, da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod, za
meso in mesne izdelke;
I/13. Da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti skupine v skladu z določili 4. člena navodil o
vrstah finančnih zavarovanj s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnih naročil.
Kot dokazila o usposobljenosti in sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 8., 11. in 12. člena navodil.
II. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodna končna cena;
– kakovost blaga;
– reference.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97). S ponudniki, katerim
bo naročnik priznal sposobnost, bo sklenjena pogodba o dobavah blaga pod pogoji,
navedenimi v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno ali več
skupin blaga, oziroma enega ali več artiklov
iz posamezne skupine. Ponudniki bodo s
pisnim sklepom do 12. 12. 2000 obveščeni o priznanju sposobnosti.
OŠ Kamnica

Št. 55-01/00
Ob-38604
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravila.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1/1 Zdravila in plazemski nadomestki
1.170,429.442 SIT,
1/2 Kontrastna sredstva 35,980.539
SIT,
1/3 Radiofarmaki 37,745.104 SIT,
1/4 Farmacevtske surovine 23,368.370
SIT,
Skupaj: 1.267,523.455 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 13. 12. 2000.
(Vsak delovni dan med 11. in 13. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.:
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo zdravila.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 12. 2000, do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 2000, ob 13. uri, 16. etaža Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje potrdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva odpiranja ponudb);
4. da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);
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5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva odpiranja ponudb);
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;
6. da zagotavlja zahtevane letne razpisane količine artiklov, na katere se prijavlja;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune na disketi in v pisni obliki, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2001 do 31. 3. 2001, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe;
– za drugo obdobje, to je od 1. 4.
2001 do 30. 6. 2001, najkasneje do 10. 3.
2001;
– za tretje obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 30. 9. 2001, najkasneje do 10. 6.
2001;
– za četrto obdobje, to je od 1. 10.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do
10. 9. 2001.
Cene morajo biti v skladu s pravilnikom o merilih za oblikovanje cen zdravil in o
načinu obveščanja o cenah zdravil (URLS,
št. 27/98).
10. da bo dobavni rok največ 2 dni,
za uvožena zdravila, radiofarmake in kontrastna sredstva pa največ 21 dni ter da bo po
vsakem posameznem naročilu dobavljena
celotna količina blaga;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo RS za
opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki, veljavno do konca leta 2001;
12. da bo predložil izjavo o zagotavljanju oskrbe z neregistriranimi zdravili, uvoženimi v skladu z 53. členom zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih;
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13. da je usposobljen izvajati kontrolo kvalitete farmacevtskih surovin in kemikalij po veljavnih predpisih (velja samo za skupino 4);
14. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;
15. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb: najnižja končna cena artikla.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezen artikel.
V primeru, da ponudnik ponudi artikle,
katerih ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 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 Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, 9/00) in 4.
členom navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, 43/00) ne
zahtevajo.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Ur. l. RS, št. 60-62 z dne 7. 7.
2000, Ob-31686.
11.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 56-06/00
Ob-38605
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: reagenti in kemikalije.
(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
v SIT:
6/1 Kemikalije I 11,450.000 SIT,
6/2 Kemikalije II 3,500.000 SIT,
6/3 Kemikalije III 2,350.000 SIT,
6/4-6/15 Laboratorij I-XII 203,550.000
SIT,
6/16 Nuklearna medicina 11,550.000
SIT,
6/17-6/18 IVF - Laboratorij 3,300.000
SIT,
6/19-6/22 Transfuzija I-IV 51,200.000
SIT,
6/23-6/25 Pribor in pripomočki
59,300.000 SIT,
6/26 Material za peritonealno dializo
22,000.000 SIT,
Skupaj: 368,200.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 13. 12. 2000.
(Vsak delovni dan med 11. in 13. uro.)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo Reagenti in kemikalije.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 12. 2000, do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje potrdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva odpiranja ponudb);
4. da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);
5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva odpiranja ponudb);
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
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– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;
7. da zagotavlja zahtevane letne razpisane količine artiklov, na katere se prijavlja;
8. da bodo ponujeni artikli kompatibilni zahtevanim aparatom oziroma ostalim
artiklom iz obrazca za predračun (ne velja
za skupine 23, 24, 25 in 26);
8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;
9. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
10. da bo dostavljal predračune, in
sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2001 do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe;
– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do
10. 6. 2001;
11. da bo dobavni rok največ 21 dni
ter da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina blaga;
12. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo RS, za
opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki, veljavno do konca leta 2001;
13. da je artikel oziroma skupina artiklov registrirana pri Uradu RS za zdravila,
če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih predvideva oziroma izjavo, da bo
pridobil dovoljenje za uvoz neregistriranih
artiklov od pristojnih organov;
14. da je usposobljen izvajati kontrolo kvalitete farmacevtskih surovin in kemikalij po veljavnih predpisih (ne velja za skupine
23, 24, 25 in 26);
15. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini SIT 1,000.000 SIT, veljavno
do 31. 1. 2001;
16. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb: najnižja končna cena artikla.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezen artikel.
V primeru, da ponudnik ponudi artikle,
katerih ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 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 Republike Slovenije za leto 2000
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(Ur. l. RS, 9/00) in 4. členom navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, 43/00) ne zahtevajo.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Ur. l. RS, št. 60-62, z dne 7. 7.
2000, Ob-31686.
11.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-38614
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, Kranj 064/226-702.
2. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) Material za mikrobiološko diagnostiko po razpisni dokumentaciji,
B) Laboratorijski pribor po razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) 1,600.000 SIT,
B) 4,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 8 mesecev,
in sicer od 1. 5. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska c. 12, Kranj, tajništvo zavoda, kontaktna oseba je Lidija Vidmar, faks 064/226-702.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 2000
med 8. in 12. uro po enodnevni predhodni
najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-30393.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 12. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska c. 12, 4000
Kranj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 2000 ob
11. uri na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska c. 12, Kranj,
pritličje sejna soba.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do 27. 11. 2000
po faksu št. 064/266-702 (kontaktna oseba je Miro Zavrl). Naročnik glede na predmet naročila ne namerava organizirati posebnega sestanka s ponudniki.
10.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

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

Št. 4400-1550/2000
Ob-38376
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana; kont. oseba Primož Lampič, Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, tel.
306-12-17, faks 306-12-13.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
A. investicijsko vzdrževalna dela
(gradbena dela, slikopleskarska dela, keramičarska dela, rezani kamen in terazzo, mizarska in steklarska dela, montažne predelne stene in viseči stropovi, podpolagalna
dela, krovska dela, kleparska dela, strojne
in elektroinstalacije),
(B.1.-B.6. posamezna investicijska in
vzdrževalna dela),
B.1. krovska in kleparska dela,
B.2. elektroinstalacijska dela,
B.3. mizarska in steklarska dela,
B.4. podpolagalna dela,
B.5. gradbena dela,
B.6. strojno instalacijska dela,
C. projektiranje in izdelavo projektne dokumentacije,
D. strokovni nadzor nad gradnjo in svetovalni inženiring za potrebe MOL.
Vsak predmet naročila A, B.1., B.2.,
B.3., B.4., B.5., B.6., C in D predstavlja
samostojno javno naročilo. Ponudnik se prijavi na posamična javna naročila A, B.1.,
B.2., B.3., B.4., B.5., B.6., C in D. Naročnik bo za vsako posamično javno naročilo
posebej (9x) izdal samostojen sklep o priznanju sposobnosti.
Vrednost razpisanih storitev bo določena v proračunu za leto 2001.
Predvideni znesek celotnega obsega del
in storitev za vseh devet sklopov javnih naročil skupaj: 170,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Območje Mestne občine Ljubljana. Pretežno stavbe v ožjem in
širšem mestnem središču.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: za
proračunsko leto 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana;
Majda Usenik, Oddelek za gospodarjenje z
nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 433a, IV. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo prevzamejo ponudniki ob delovnih
dnevih organa od 10. 11. 2000 do vključno 5. 12. 2000 med 9. in 12. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisno dokumentacijo prevzamejo ponudniki s
fotokopijo potrdila o plačilu nevračljivega odkupnega zneska 10.000 SIT (znesek že vsebuje DDV) na žiro račun Mestne občine Ljubljana 50100-845-50358, z obveznim pripisom “za razpisno dokumentacijo - predhodno ugotavljanje sposobnosti“. Naročnik bo
ponudniku za dvignjeno razpisno dokumentacijo naknadno izstavil račun.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 12. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
IV. nadstr., soba 433a, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene levo spodaj z napisom:
A: ”Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL investicijsko vzdrževalna dela (gradbena dela, slikopleskarska
dela, keramičarska dela, rezani kamen in
terazzo, mizarska in steklarska dela, montažne predelne stene in viseči stropovi, podpolagalna dela, krovska dela, kleparska dela, strojne in elektroinstalacije)”
B.1 ”Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL krovska in kleparska
dela”
B.2 ”Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL elektroinstalacijska
dela”
B.3 ”Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL mizarska in steklarska dela”
B.4. ”Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL podpolagalna dela”
B.5. ”Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL gradbena dela”
B.6. ”Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL strojno instalacijska
dela”
C: “Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL projektiranje in izdelavo projektne dokumentacije”
D: ”Ne odpiraj - ponudba JR 4400-1550/2000-PL strokovni nadzor nad
gradnjo in svetovalni inženiring”
ter številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Ponudbe morajo biti zvezane z vrvico in
zapečatene.
Ponudbe morajo biti oddane v enem izvodu, skladno z razpisno dokumentacijo.
Za označbo ponudb je izdelan obrazec,
ki ga morajo ponudniki nalepiti na 1. stran
kuverte in se nahaja za kontrolnim obrazcem na zadnji strani.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb se prične v torek
12. 12. 2000 ob 12.15 v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, v sobi
410, IV. nadstropje. Odpiranje bo vodila
strokovna komisija. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila.
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8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo priznana
sposobnost: obvezna priloga ponudbe je
morebitni dogovor ponudnikov s podizvajalci o skupnem nastopanju. Razpisna dokumentacija podrobneje opredeljuje katere zahteve morajo ponudniki izpolnjevati, če nastopijo s skupno ponudbo ali ponudbo s
podizvajalci.
Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– potrdilo ustreznega organa, da v preteklih treh letih pred pričetkom tega javnega razpisa vodstveni delavci ponudnika niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– overjeno potrdilo o vpisu v register ali
dokazilo o statusu samostojnega podjetnika, staro največ 30 dni računano do dneva
oddaje ponudbe;
– BON 1, BON 2 ali BON 3 oziroma
dokument, ki izkazuje finančno stanje samostojnega podjetnika;
– za samostojne podjetnike - potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti, staro največ 30 dni
računano do dneva oddaje ponudbe;
– zadnje revizijsko poročilo kolikor je
družba zavezana k reviziji (53. člen zakona
o gospodarskih družbah).
Pri preverjanju finančnega stanja ponudnika bo pri ocenjevanju sposobnosti strokovna komisija upoštevala tudi podatke iz
izjav, dokazil in tabel, ki v kriterijih niso izrecno našteti.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte pisno po faksu št.
061/306-12-13, pod šifro: “JR 4400-1550/2000-PL – javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobosti“ – najkasneje do vključno 5. 12. 2000. Vprašanja in
odgovori bodo poslani vsem prevzemnikom
razpisne dokumentacije
11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: za nobenega
od 9 javnih naročil, namera o naročilu ni bila
objavljena.
12.
Mestna občina Ljubljana
Ob-38407
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Narodna in univerzitetna knjižnica,
Turjaška 1, 1000 Ljubljana, faks
061/213-052.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: tiskarske storitve na podlagi 50. člena ZJN.
Tiskarske storitve se izvajajo po naslednjih skupinah:
a) Slovenska bibliografija – ocenjena vrednost 6,000.000 SIT,
b) katalogi – publikacije – ocenjena vrednost 18,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost celotnega predmeta
naročila je 24,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana, Turjaška 1.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev od dneva sklenitve pogodb z izbranimi izvajalci.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1,
1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT – z nakazilom na
žiro račun naročnika št. 50100-603-40295,
z navedbo: “za razpis tiskarskih storitev”.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Narodna in univerzitetna
knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana – tajništvo.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000 ob 12. uri, v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice, Turjaška 1,
1000 Ljubljana.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): splošni pogoji po 40. členu ZJN
in posebni pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik se lahko poteguje za storitve
celotnega predmeta javnega naročila ali samo za posamezne skupine.
Dodatne informacije dobite v Narodni in
univerzitetni knjižnici, pri Alešu Sketelju, tel.
061/224-975.
11.
Narodna in univerzitetna knjižnica,
Ljubljana
Ob-38408
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Prežihovega Voranca,
Gosposvetska 10, 2000 Maribor, tel.
02/234-15-51, faks 02/234-15-52.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: živila in prehrambeni izdelki po skupinah:
1. žita, mlevski izdelki;
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki;
3. razno prehrambeno blago;
4. mleko in mlečni izdelki;
5. meso in mesni izdelki;
6. sveže sadje in zelenjava.
Ocenjena
vrednost
naročila:
19,256.100 SIT, po skupinah:
1. 608.300 SIT,
2. 4,203.100 SIT,
3. 1,659.900 SIT,
4. 2,744.500 SIT,
5. 7,174.200 SIT,
6. 2,866.100 SIT.
3. Kraj izvedbe: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Maribor, Gosposvetska
10.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 2. 2001 do 31. 1. 2002.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Stran

9802 / Št. 102 / 10. 11. 2000

Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, Maribor, v tajništvu, pri Meliti
Breščak, med delavniki od 8. do 11. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati do 6. 12. 2000 do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na račun naročnika, št.
51800-603-30117.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 12. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Prežihovega
Voranca, Gosposvetska 10, 2000 Maribor.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 2001 ob 8. uri, na sedežu naročnika
– Gosposvetska 10 v Mariboru.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
I. Pogoji:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča),
samostojni podjetniki predložijo potrdilo
davčnega urada, oziroma pristojnega urada
upravne enote organa, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izda sodišče, kjer je družba registrirana) in obratovalno dovoljenje po
4. členu zakona o gospodarskih družbah
(odločba upravne enote), samostojni podjetniki pa predložijo priglasitev pri davčnem
uradu in obratovalno dovoljenje po 4. členu
ZGD;
– da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost (potrdilo sodišča);
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom (potrdilo pristojnega
davčnega urada);
– da predloži BON 1 in BON 2 ali BON
3 (za gospodarske družbe), samostojni podjetniki predložijo potrdilo banke o likvidnosti in zadnjo bilanco stanja;
– da je ponudnik v zadnjih letih oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračunske porabnike in ima z njimi sklenjene veljavne
pogodbe;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco. šola;
– da bo mesečno dostavljal cenike;
– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga;
– da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti izdelkov, oziroma da mu kvaliteto
kontrolira pooblaščen zavod;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% razpisane vrednosti v skladu z
določilom 4. člena navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročila.
Kot dokazila o usposobljenosti in sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila iz
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8., 11. in 12. člena navodil.
II. Merila za ocenjevanje ponudb:
a) ugodna končna cena;
b) reference;
c) kakovost.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
S ponudniki, katerim bo naročnik priznal
sposobnost, bo naročnik sklenil pogodbo o
dobavah blaga pod pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine.
Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
12. 1. 2001 obveščeni o izbiri.
11.
Osnovna šola Prežihovega Voranca,
Maribor

Javni razpisi
Popravek
Ob-38655
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 (OG RS 24/97), Article 55, paragraph
1 point 9 and according to Articles 117
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed the
Republic of Slovenia, Ministry of Transport
and Communications, Roads Directorate of
Republic of Slovenia issues
Corrigendum
for the project Cycling Track
Drava-Mura, No. SL-9807. 1.01
The Invitation to Tender was published
in the Oficial Gazette of the Republic of
Slovenia, No 94 on 13th October 2000 for
the selection of the Contractor for the construction of a 11,860 m long cycling track
from the international border crossing Vič to
the village Trbonje. The works shall be cofinanced by the European Commission PHARE funds within the framework of PHARE
1998 CBC Programme Slovenia-Austria,
Project No. SL-9807. 1.01.
Point 1, paragraph 2: The wording concernig the time for completion of works shall
read “The Works shall start 14 days after
the signing of the Contract and shall be
finalised withing the period of 6 months after the issue of the Letter of Commencement but no latter than 30 September
2001”.
The above-amended time for completion shall be taken into account when preparing Tenders.
All other provisions having been published in the Oficial Gazette of the RS No 94

of 13th October 2000 shall remain unchanged.
The deadline for submission of Tenders
is 23th November 2000 at 9. hrs, at the
address VGI d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115
Ljubljana, and shall be opened at the same
address on the same day at 10. hrs local
time.
Republic of Slovenia
Ministry of Transport
and Communications
Roads Directorate
of the Republic of Slovenia
Ob-38539
Na podlagi 10. člena zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur. l. RS,
št. 86/00) Stanovanjski sklad Republike
Slovenije objavlja
javni poziv
za dolgoročno varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi
Državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju: varčevalce) pozivamo, da se vključijo v nacionalno stanovanjsko varčevalno
shemo, ki jim s sistemom državnih premij
omogoča in zagotavlja ugodno dolgoročno
varčevanje s pravico do nizko obrestovanih
bančnih dolgoročnih stanovanjskih posojil
po pogojih zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi.
I. Pogoji nacionalne stanovanjske varčevalne sheme
Vse pogoje nacionalne stanovanjske varčevalne sheme opredeljuje zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur. l.
RS, št. 86/00). Za varčevanje po tem javnem pozivu povzemamo predvsem naslednje:
1. Varčevanje:
– način varčevanja:
– obročno – mesečno, najnižji znesek je 11.000 SIT in njegov mnogokratnik
ali
– z enkratni letnimi vplačili, ki morajo
biti vplačana v prvem mesecu vsakega varčevalnega leta po sklenitvi pogodbe;
– doba varčevanja je 5 ali 10 let;
– realne obrestne mere so:
– za varčevanja na 5 let – 1,65% letno,
– za varčevanje na 10 let – 3% letno;
– zneski mesečnih oziroma enkratnih letnih vplačil se ob izteku vsakega varčevalnega leta revalorizirajo, zato da so ob pričetku
vsakega varčevalnega leta realno enaki;
– varčevalec lahko v celotni varčevalni
dobi zamudi s plačilom pogodbenega mesečnega obroka največ enkrat pri varčevalni dobi pet let oziroma največ dvakrat nezaporedno pri varčevalni dobi deset let, vendar mora v tem primeru že v naslednjem
mesecu vplačati dvojni pogodbeni mesečni
obrok;
– varčevalec ima pravico odstopiti od pogodbe, vendar mu v tem primeru pripadajo
le obresti na privarčevana sredstva, in sicer:
– pri odstopu pred enim letom varčevanja – kot za vloge na vpogled,
– pri odstopu po enem letu varčevanja – v pogodbeni višini.
Banka v tem primeru vrne varčevalcu privarčevana sredstva s pripadajočo revalorizacijo in obrestmi 100. dan od odstopa;
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– varčevalec po zaključku rednega pogodbenega varčevanja:
– prosto razpolaga s privarčevanimi
sredstvi. Za privarčevana sredstva se šteje
vsa plačila po pogodbi, pripadajoče premije
za celotno varčevalno obdobje, pripisana
revalorizacija in obresti,
– pridobi pravico do dolgoročnega
stanovanjskega posojila.
2. Premije: premija je znesek, ki letno
pripade varčevalcu v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi kot spodbuda za redno
varčevanje po pogojih nacionalne stanovanjske varčevalne sheme:
– višina premije je odvisna od dolžine
varčevalne pogodbe, in sicer:
– za petletne pogodbe v višini enega
mesečnega obroka varčevanja,
– za desetletne pogodbe pa v višini
1,25 mesečnega obroka;
– premijo se pripiše hranilni vlogi po preteku vsakih 12 mesecev varčevanja. Stanovanjski sklad republike Slovenije zagotovi
nakazilo premije za varčevalca do 15. delovnega dne v mesecu po izpolnitvi pogojev
za pridobitev premije.
3. Donosnost varčevanja: donosnost varčevanja kot skupni rezultat realnih obresti
za varčevanje in pripisanih vseh letnih premij je 4,9 odstotka ob predpostavki temeljne obrestne mere 0,7 odstotka, vplačilih v
začetku vsakega meseca in obrestovanja
do konca 61. oziroma 121. meseca.
4. Dolgoročno stanovanjsko posojilo:
– pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila pridobi varčevalec, ki je redno varčeval celotno pogodbeno dobo in
zato tudi pridobil vse pripadajoče premije.
Pravico do posojila, ki izhaja iz varčevalne
pogodbe, varčevalec lahko prenese tudi na
zakonca oziroma osebo, kateri v skladu s
predpisi o zakonski zvezi pripadajo enake
pravice kot zakonskemu partnerju, svoje
otroke ali vnuke;
– višina posojila je najmanj dvojni znesek privarčevanih sredstev. Za privarčevana
sredstva se šteje vsa plačila po pogodbi,
pripadajoče premije za celotno varčevalno
obdobje, pripisana revalorizacija in obresti.
Posojilojemalec – varčevalec dobi tudi vrnjena privarčevana sredstva;
– doba dolgoročnega kreditiranja je dvakratna doba varčevanja, to je 10 oziroma
20 let;
– realne obrestne mere so:
– za posojila na 10 let – 2,45% letno;
– za posojila na 20 let – 3,80% letno;
– posojilojemalec odobreno posojilo lahko porabi samo za:
– nakup stanovanja ali stanovanjske
hiše,
– gradnjo individualne stanovanjske hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo ali
dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja),
– rekonstrukcijo lastnega stanovanja
ali stanovanjske hiše ali
– adaptacijo lastnega stanovanja ali
stanovanjske hiše,
– nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše,
– plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča,
– plačilo odškodnine za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče,
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– plačilo projektne dokumentacije v
zvezi z nameni iz prejšnjih točk tega člena,
– poplačilo že najetih posojil za navedene namene.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno.
– obrestna marža (razlika med obrestno
mero za hranilne vloge in obrestno mero za
posojila) je 0,8 odstotne točke.
5. Stroški: banke ne zaračunavajo stroškov za sklenitev in vodenje varčevalne pogodbe, odobritev in sklenitev posojilne pogodbe ter vodenje posojila.
II. Sklepanje varčevalnih pogodb
Varčevalec vstopi v nacionalno stanovanjsko shemo s sklenitvijo pogodbe o varčevanju (v nadaljevanju: varčevalna pogodba) v eni izmed naslednjih bank, ki so pridobile pravice za sklepanje varčevalnih pogodb:
Naziv banke

Število vseh
varčevalnih
pogodb
po 11.000 SIT

1. Abanka, d.d., Ljubljana
2. Banka Celje, d.d.
3. Banka Domžale, d.d., Domžale,
Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
4. Banka Koper, d.d.
5. Banka Velenje, d.d., Velenje,
Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
6. Banka Vipa, d.d., Nova Gorica
7. Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
8. Dolenjska banka, d.d.
9. Gorenjska banka, d.d., Kranj
10. Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
11. Nova Ljubljanska banka, d.d.
12. Pomurska banka, d.d., Murska Sobota,
Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
13. Poštna banka Slovenije, d.d.
14. SKB banka, d.d., Ljubljana
15. Slovenska zadružna
kmetijska banka, d.d., Ljubljana

Višina posojila
glede na privarčevana
sredstva
5 letno
10 letno
varčevanje varčevanje

1.564
1.902
398

2,10
2,10
2,10

2,10
2,20
2,20

2.052
392

2,10
2,10

2,10
2,20

500
272

2,10
2,10

2,20
2,20

916
800
398

2,10
2,10
2,10

2,20
2,10
2,20

11.820
652

2,10
2,10

2,20
2,20

668
3.758
508

2,20
2,10
2,20

2,30
2,10
2,20

K sklepanju varčevalnih pogodb vas vabimo od ponedeljka, 27. novembra 2000
dalje v vse enote navedenih bank.
Za sklenitev varčevalne pogodbe potrebujete:
– osebni dokument,
– davčno številko,
– sredstva v višini prvega mesečnega
obroka.
Na podlagi izkušenj vam priporočamo,
da si tudi takoj uredite nakazila mesečnih
obrokov varčevanja preko trajnih nalogov v
vaših matičnih bankam.
Vse dodatne informacije so vam na voljo
neposredno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana, tel. 01/47-10-500 in 01/47-10-531,
oziroma pri vseh izbranih bankah.
Stanovanjski sklad RS
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Ob-38485
Na podlagi 15. člena odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park
Škocjanske jame (Ur. l. RS, št. 84/99) objavlja Park Škocjanske jame
javni razpis
za izplačilo nepovratnih sredstev za
gradnjo in opremljanje objektov
namenjenih oddajanju turističnih sob,
apartmajev ali kmečkega turizma v
Regijskem parku Škocjanske jame
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni
zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabimo k prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev (v nadaljnem besedilu: sredstva), za
gradnjo in opremljanje objektov namenjenih
oddajanju turističnih sob, apartmajev ali
kmečkega turizma v Regijskem parku Škocjanske jame.
III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s sklepom sveta Javnega
zavoda Park Škocjanske jame (sklep št.
2/1, z dne 27. 10. 2000) znaša višina razpoložljivih sredstev 3,000.000 SIT.
2. Sredstva se namenijo za gradnjo in
opremljanje objektov namenjenih oddajanju
turističnih sob, apartmajev ali kmečkega turizma v Regijskem parku Škocjanske jame.
IV. Pogoji:
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju
parka Škocjanske jame,
– so lastniki nepremičnine na območju
parka Škocjanske jame,
– so pridobili ustrezno dovoljenje za poseg v prostor z opredeljeno namembnostjo
navedeno v točki II. tega javnega razpisa.
V. Merila za izbor:
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima
prosilec:
– ki je lastnik nepremičnine, ki je zakonsko zavarovan kulturni spomenik,
– ki je lastnik nepremičnine, ki se nahaja
na območju naselbinskih spomenikov
(Škocjan in Betanja).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izvod projektne dokumentacije z
ustreznim dovoljenjem za poseg v prostor z
opredeljeno namembnostjo.
VII. Oddaja prijave
Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja
in oznako: “Prijava na javni razpis za gradnjo
in opremljanje objektov namenjenih oddajanju turističnih sob, apartmajev ali kmečkega
turizma v Regijskem parku Škocjanske jame” in napisom: “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis”.
Prijavitelji oddajo prijavo na sedežu parka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske
jame, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je 8 dni po tej objavi. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan
roka za oddajo prijav do 15. ure oddana na
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sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame ali oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
IX. Obveščanje o izidu razpisa: komisija
bo z odpiranjem prijav pričela deseti dan
po objavi tega razpisa ob 14. uri na sedežu parka Škocjanske jame. O izidu razpisa
bo Park Škocjanske jame prijavitelje obvestil v roku 8 dni, ko bo odpiranje prijav
končano.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev: z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o prejemu sredstev.
V pogodbi mora biti določba, kjer je določeno, da mora pogodbenik zagotoviti, da
bo v roku 2 let dejansko začel opravljati
dejavnost, za katero je prejel sredstva.
XI. Namenska poraba sredstev: dobitnik
sredstev mora v roku 6 mesecev z računi
izkazati namensko porabo sredstev.
V primeru, da sredstva niso porabljena
namensko in v predpisanem roku mora dobitnik sredstva vrniti z zamudnimi obrestmi,
ki so določene pri Banki Slovenije.
XII. Razpisna dokumentacija: z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni
razpis in prijavni obrazec dostavljen vsem
gospodinjstvom v Parku Škocjanske jame,
prav tako pa bo na voljo na sedežu javnega
zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo visel 8 dni na oglasni
deski vaške skupnosti v Matavunu.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na javnem zavodu
Park
Škocjanske
jame,
tel.
05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija
Št. 15-6/00-3200

Ob-38460

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje
programov organizacij in društev na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ljutomer za leto 2001
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju programov organizacij in
društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto
2001.
2. Na ta razpis lahko oddajo prijavo organizacije, ki dokazujejo javnokoristno dejavnost z listinami, imajo urejeno evidenco o
članstvu in imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.
3. Prijava naj vsebuje:
– odločbo o registraciji društva,
– odločbo o dodelitvi statusa društva, ki
deluje v javnem interesu (neobvezno),
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2000,
– program dela za leto 2001 in finančni
načrt za leto 2001,
– seznam članov,
– navedbo kontaktne osebe in telefonsko številko.
Obrazec Prijava na razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ljutomer za leto 2001, se
dobi na Občini Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 111.

4. Merila za dodelitev sredstev:
– status društva, ki deluje v javnem interesu,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Ljutomer, oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v svoj
program člane iz Občine Ljutomer,
– kvaliteta programov (množičnost vključevanja članov, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...),
– vključenost članov iz Občine Ljutomer.
5. Okvirna višina sredstev za ta namen
je 1,200.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 15. dan po objavi
razpisa, do 12. ure, na naslovu: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti, soba št. 111. Prijave morajo biti podane v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis za programe socialnega in
zdravstvenega varstva za leto 2001”.
7. O višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v roku
osem dni po odločitvi komisije.
Občina Ljutomer
Št. 621-05/99-04
Ob-38482
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 3. člena odloka za
vrednotenje in sofinanciranje športnih objektov v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 78/99) je
Občinski svet občine Tržič na 11. seji dne
25. 10. 2000 sprejel
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju športa v Občini Tržič
za leto 2001
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju športa - (2.
člen odloka za vrednotenje in sofinanciranje
športnih programov in objektov v Občini Tržič - Ur. l. RS, št. 78/99):
– športna društva in klubi,
– Športna zveza Tržič in zveze športnih
društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci programov na področju športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje (4.
člen odloka za vrednotenje in sofinanciranje
športnih programov in objektov v Občini Tržič - Ur. l. RS, št. 78/99):
– da imajo sedež v Občini Tržič,
– da so registrirane za opravljanje športe dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti in uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
– redno letno dostavljajo Občini Tržič podatke o članstvu, poročila o realizaciji pro-
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gramov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega
odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
3. Za uresničevanje javnega interesa na
področju športa v Občini Tržič se sofinancirajo naslednje vsebine - (7. člen odloka za
vrednotenje in sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Tržič - Ur. l.
RS, št. 78/99):
3.1 šport otrok in mladine,
3.2 športna rekreacija,
3.3 športna dejavnost invalidov,
3.4 vrhunski in kakovostni šport,
3.5 športne prireditve,
3.6 športni objekti,
3.7 športni kader.
4. Predlagatelji morajo posredovati:
– poročila o delovanju in doseženih rezultatih v letu 2000 in
– program športnih aktivnosti za delovanje v letu 2001 na predpisih obrazcih, ki jih
predlagatelji dobijo na Športni zvezi Tržič.
5. Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Tržič, Komisija za izbor izvajalcev letnih športnih programov, Trg svobode
18, 4290 Tržič, z oznako “javni razpis Šport 2001“.
6. Podrobnejše informacije dobite na
Športni zvezi Tržič.
7. Rok za prijave je 15 dni po tej objavi.
8. Podatki o okvirni vrednosti razpisa bodo razvidni iz sprejetega odloka o proračuna za leto 2001.
9. Z izbranimi izvajalci športnih programov bomo sklenili letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Občina Tržič
Št. 14000-0002/00
Ob-38483
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
56/92, 13/93, 1/99 in 41/99 ter Odločb
ustavnega sodišča RS), 5. člena pravilnika
o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 72/97 in 57/99), sklepa o
razpisu javnega natečaja za podelitev koncesije za opravljanje storitev pomoči na domu št. 14000-2/00 z dne 4. 10. 2000 in
34. člena statuta Občine Grosuplje (Ur. l.
RS, št. 42/99) objavlja župan Občine Grosuplje
ponovni javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
storitev pomoči na domu
1. Koncedent: Občina Grosuplje, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2. Predmet koncesije: opravljanje storitev pomoči na domu.
Opis storitve: storitve pomoči na domu
se lahko izvajajo v skladu s pogoji, ki jih
predpisuje pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
52/95 in 2/98, 19/99 in 28/99).
3. Obseg storitve: razpisuje se koncesija za nudenje storitev pomoči na domu uporabnikom v skladu s sklepom št.
14000-2/00 z dne 4. 10. 2000.
4. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Občina Grosuplje.
5. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija: uporabniki storitev pomoči na domu so osebe, navedene v točki 1b,
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6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (ca. 40 oseb).
6. Začetek in čas trajanja koncesije: začetek koncesije je 1. 1. 2001. Koncesija
se podeljuje za dobo petih let.
7. Viri financiranja storitev: proračun Občine Grosuplje (ca. 7 mio SIT) in uporabniki
storitev.
Za tisti del, za katerega so plačniki upravičenci sami, so lahko oproščeni plačila storitve v skladu s tretjim odstavkom 100. člena zakona o socialnem varstvu. Do uveljavitve uredbe o oprostitvah za plačevanje socialnovarstvenih storitev se uporabljajo
materialnopravna določila samoupravnega
sporazuma o uresničevanju socialno
varstvenih pravic (Ur. l. SRS, št. 26/84 in
14/89).
8. Način plačila za opravljene storitve:
način plačila opravljenih storitev se uredi s
koncesijsko pogodbo na enak način kot to
velja za plačilo storitev, ki jih opravljajo javni
zavodi.
Cene storitev določi koncesionar v soglasju z Občino Grosuplje in v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
10/94, 22/94, 82/94 in 37/95).
9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na natečaj se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki opravljajo vse storitve, ki
so predmet koncesije.
Koncesionarji so lahko pravne osebe,
vpisane v sodni ali drug ustrezen register in
zasebniki, vpisani v register zasebnikov pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 60. člen, fizične osebe
pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66.
člen zakona socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 56/92, 13/93, 1/99 in 41/99 ter
odločb ustavnega sodišča RS).
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določata zakon o socialnem varstvu in pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
52/95, 2/98, 19/99 in 28/99).
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati tehnične pogoje v skladu z veljavno zakonodajo (uporabno
dovoljenje).
Koncesionar mora predložiti izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je
predmet koncesije, iz katerega bo razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve. Storitve morajo biti finančno
ovrednotene.
10. Vrste dokazil, ki jih mora predložiti
koncesionar:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji,
– priglasitveni list pristojne davčne uprave ali drug izkaz o ponudnikovem finančnem stanju – BON obrazec,
– davčno številko,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po standardni klasifikaciji dejavnosti,
– odločbo ministra o izpolnjevanju minimalnih tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo ali:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
strokovne delavce in strokovne sodelavce v
skladu s 56., 69. in 70. členom zakona o

socialnem varstvu, ki bodo izvajali storitve,
ki so predmet koncesije,
– dokazila o lastništvu prostorov z
zemljiškoknjižnim izpiskom (in katastrskim
načrtom) oziroma dokazila o najemu ustreznih prostorov (uporabno dovoljenje),
– dokazila o razpolaganju s potrebno
opremo za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije,
– program dela, iz katerega bo razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitve, število uporabnikov, metode dela,
– potrdila, s katerimi bo dokazoval reference za opravljanje storitve,
– predlagani izračun cene storitev.
11. Rok za prijavo na natečaj: prijave na
natečaj je potrebno poslati v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska
2, 1290 Grosuplje, s pripisom: “Prijava za
koncesijo – ne odpiraj“ najkasneje do 30. 1.
2000.
12. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– potrebe po zagotavljanju storitve na določenem teritorialnem območju,
– reference o dosedanjem delu s populacijo,ki ji je namenjena storitev,
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja storitev z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in metod
dela,
– število uporabnikov storitve,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom,
– cena.
13. Rok za izbiro med ponudbami je
15. 2. 2000.
14. O izbiri koncesionarja bo odločil župan z odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v
15 dneh po prejemu poročila komisije. V
roku 15 dni po vročitvi odločbe vsem ponudnikom bo izbranemu koncesionarju
predložen predlog pogodbe o koncesiji.
15. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na tel. 7861-211.
Občina Grosuplje
Št. 466/01-1/96-2000
Ob-38535
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja, 6/a,
na podlagi 10. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo 7/99), 51. člena zakona o lokalni samoupravi, določil uredbe o
odprodaji oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije in
sklepa Sveta občine Ajdovščina z dne 14. 7.
2000, objavlja
javni razpis
zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje so tri enote poslovne stavbe bivše vojašnice Pale, ki se prodajajo samostojno, in sicer:
a) Del poslovne stavbe v kompleksu bivše vojašnice Pale, parcelna številka 384/5
K.O. Šturje, vhod A/1, cenilne enote 5/P,
(del), 3/N, 5/N, 6/N, 7/N, 8/N, 9/N, in
10/N, površine 762,00 m/2, ki obsega sorazmerni del skupnih prostorov, naprav in
zemljišča po principu etažne lastnine.
Izklicna cena za nepremičnino je
44,200.000 SIT.
b) Del poslovne stavbe v kompleksu bivše vojašnice Pale, parcelna številka 384/5,
k.o. Šturje, vhod A/2, cenilne enote 5/P

Stran

9806 / Št. 102 / 10. 11. 2000

(del), 6/P, 11/N, 12/N, 14/N, 15/N, in
16/N, površine 380,66 m/2, ki obsega sorazmerni del skupnih prostorov, naprav in
zemljišča po principu etažne lastnine.
Izklicna cena za nepremičnino je
22,250.000 SIT.
c) Del stavbe v kompleksu bivše vojašnice Pale, parcelna številka 384/5, k.o. Šturje, vhod B, cenilne enote 1/P, 2/P, 3/P,
4/P in 1/N, površine 253,17 m/2, ki obsega sorazmerni del skupnih prostorov, naprav in zemljišča po principu etažne lastnine.
Izklicna cena za nepremičnino je
13,150.000 SIT
2. Nepremičnine so namenjene za poslovno – storitveno dejavnost.
3. Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršne so po načelu » videno – kupljeno«.
Poslovni prostori 7/N in 8/N so v najemu do 20. 10. 2003, poslovni prostori 1/P,
2/P, 3/P, 4/P, 5/P, 6/P, 1/N, 3/N, 5/N,
6/N, 9/N, 10/N, 11/N, 12/N, 14/N,
15/N, in 16/N so v najemu do 30. 10.
2010. Kupec je dolžan ohraniti najem po
pogojih in rokih najemne pogodbe.
4. Ponudnik, ki bo izbran kot kupec nepremičnine mora plačati kupnino:
– 50% kupnine v roku treh dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri in
– 50% kupnine ob podpisu kupoprodajne pogodbe.
V primeru zamude roka plačila lahko lastnik brez obveznosti odstopi od podpisa
pogodbe.
5. Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici pošljejo na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis – Pale«.
Rok za vložitev ponudb je 29. 11. 2000.
6. Ponudbe lahko oddajo fizične ali pravne osebe. K ponudbi je treba obvezno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, oziroma za pravne osebe overjeno
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca in pooblastilo ali
dokazilo o zastopanju,
– načrt – program bodoče rabe nepremičnine.
7. Kot merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika sta ponujena cena, število načrtovanih delovnih mest, sedež firme v občini
in naslov bivališča v Občini Ajdovščina. V
primeru identičnih ponudb imajo prednost
sedanji najemniki in kot drugi firme oziroma
posamezniki s sedežem oziroma bivališčem
v Občini Ajdovščina.
8. Javno odpiranje ponudb bo 30. 11.
2000.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po izteku roka za vložitev ponudb.
10. Kupoprodajna pogodba mora biti
sklenjena v osmih dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
11. Vse stroške in davke, ki izhajajo iz
sklenitve posla nosi in je dolžan plačati kupec (davek na promet nepremičnin, stroške
sestave pogodbe, overitve podpisov na pogodbi, stroške zemljiško knjižnega prepisa
in podobno).
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12. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem
se opredelijo v pogodbi.
13. Prodaja nepremičnin iz tega razpisa
ne bo realizirana v primeru, da Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije ne izvede
dogovorjene prodaje Občini Ajdovščina.
14. Kontaktna oseba: Zdravko Novinc,
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, tel.
05/365-91-14.
Občina Ajdovščina

Uprava poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gradbenik Tolmin, d.o.o.
direktor Anton Lovše

Objave
delniških družb

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,
ki se glasi:
“Zmanjša se osnovni kapital družbe, ki
znaša 239,342.000 SIT z umikom 11.241
lastnih delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT vsaka, v skupni nominalni vrednosti
114,241.000 SIT tako, da po izvedenem
zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe
125,101.000 SIT in je razdeljen na
125.101 navadno imensko delnico nominalne vrednosti 1.000 SIT.
Pozivajo se upniki, ki so pred dnem objave sklepa imeli terjatve do družbe, da v
roku 6 mesecev od objave sklepa prijavijo
svoje terjatve.
Koratur, d.d.,
direktor

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Št. 34

Ob-38463

V skladu s 350. členom zakona o gospodarskih družbah obveščamo vse upnike
družbe Rudnik Mežica, d.d., Polena 6, Mežica, da je skupščina družbe dne 22. 6.
2000 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,
ki se glasi:
Zmanjša se osnovni kapital družbe, ki
znaša 478,536.000 SIT, z umikom
106.182 lastnih delnic nominalne vrednosti
2.000 SIT vsaka, v skupni nominalni vrednosti 212,364.000 SIT, tako da po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital družbe
znaša 266,172.000 SIT in je razdeljen na
133.086 navadnih imenskih delnic nominalne vrednosti 2.000 SIT.
Pooblasti se nadzorni svet družbe za
uskladitev statuta s sprejetim sklepom o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in
sprejem čistopisa statuta.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe je bil objavljen v časopisu Delo, dne
6. 7. 2000. Pozivajo se upniki, ki so pred
dnem objave sklepa imeli terjatve do družbe, da v roku šestih mesecev od objave
sklepa prijavijo svoje terjatve.
Rudnik Mežica, d.d.
uprava družbe
Ob-38467
Uprava družbe Podjetja za opravljanje
gradbene dejavnosti Gradbenik Tolmin,
d.o.o., objavlja v skladu z drugim odstavkom 454. člena ZGD naslednji
sklep
Osnovni kapital se zmanjša za
32,000.000 SIT, s pripadajočo revalorizacijo v višini 37,563.813,81 SIT. Nova vrednost kapitala na dan 1. 1. 2000 znaša
4,140.000 SIT.
Sklep je sprejela skupščina družbe dne
20. 10. 2000.

Ob-38627
V skladu s 350. členom zakona o gospodarskih družbah obveščamo vse upnike
družbe Koratur, Avtobusni promet in turizem, d.d., Prevalje, Perzonali 48, Prevalje,
da je skupščina družbe dne 5. 9. 2000
sprejela

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-37917
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena
družbene pogodbe javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 9, sklicujem
2. sejo skupščine
javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v ponedeljek, 11. decembra 2000
ob 12. uri, v sejni sobi podjetja v Ljubljani,
Slovenska 9/I.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in pregled dnevnega reda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjano Jeraj.
b) Izvolita se dve preštevalki glasov: Mojca Samotorčan in Milena Naglič.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
d) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
3. Spremembe in dopolnitve družbene
pogodbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje
spremembe in dopolnitve družbene pogodbe:
3.a V 3. členu, prvič, se besedilo:
“Osnovni
kapital
družbe
znaša
38.972.000,00 SIT (z besedo: osemintridesetmilijonovdevetstodvainsedemdesettisoč tolarjev)” nadomesti z besedilom:
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“Osnovni
kapital
družbe
znaša
272.804.000,00 SIT (z besedo: dvestodvainsedemdesetmilijonovosemstoštiritisoč tolarjev)”.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
na podlagi te spremembe opravi uskladitev
besedila tretjega člena družbene pogodbe.
3.b V 8. členu, prvič, se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
“Skupščina se skliče najmanj dvakrat letno:
prvič najkasneje do konca maja tekočega
poslovnega leta, drugič pa najkasneje do
konca oktobra tekočega poslovnega leta.”
V 8. členu, sedmič, se tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“– na predlog direktorja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta sprejme letni načrt poslovanja in plan razvoja družbe.”
3.c V 8. členu, sedmič, deveta alinea se
besedilu “imenuje in razrešuje direktorja
družbe” doda: “na predlog nadzornega sveta”.
V 9. členu, četrtič, se pred prvo alineo
doda nova alinea:
“– predlaga skupščini v imenovanje kandidata za direktorja javnega podjetja po poprejšnjem javnem razpisu, ki ga izvede razpisna komisija, sestavljena iz treh članov
nadzornega sveta”.
4. Sprejem Pravilnika o izdelavi ločenega letnega obračuna za dejavnost zalaganja
uradnega lista in registra pravnih predpisov
ter za druge dejavnosti podjetja in Pravilnika
o cenah.
Predlog sklepa: sprejmeta se Pravilnik o
izdelavi ločenega letnega obračuna za dejavnost zalaganja uradnega lista in registra
pravnih predpisov ter za druge dejavnosti
podjetja in Pravilnik o cenah v predloženem
besedilu.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998 skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.
6. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1999 skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.
7. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: v letu 1999 ustvarjeni
čisti dobiček v višini 24,891.807,68 SIT
ostane nerazporejen.
Revalorizirani nerazporejeni dobiček iz
preteklih let v znesku 619,666.413,60 SIT
se razporedi:
– za izplačilo dobička družbenikom v
znesku 150,000.000,00 SIT,
– za povečanje osnovnega kapitala v
znesku 233,832.000,00 SIT,
– v rezerve v znesku 235,834.413,60
SIT.
Do izplačila udeležbe v dobičku so upravičeni družbeniki, vpisani v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine. Izplačilo
se izvede do 31. 1. 2001.
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8. Povečanje osnovnega kapitala
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki je doslej znašal 38,972.000,00 SIT, se
poveča za 233,832.000,00 SIT, tako da
po vpisu povečanja osnovnega kapitala v
sodni register znaša 272,804.000,00 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka se izvrši v breme dobička
družbe, kot je določeno v sklepu o razporeditvi dobička, sprejetim pod točko 7.
Nove poslovne deleže iz naslova povečanja osnovnega kapitala prevzamejo vsi
družbeniki, vpisani v knjigo družbenikov na
dan zasedanja skupščine v sorazmerju z njihovo dosedanjo udeležbo v osnovnem kapitalu. Priloga tega sklepa je seznam družbenikov z višino njim pripadajočega povečanja osnovnega kapitala in višina združenih poslovnih deležev po izvedbi povečanja
pri vsakem od družbenikov.
Družbeniki morajo poslovne deleže prevzeti na način, določen v 453. členu Zakona o gospodarskih družbah najpozneje v 30
dneh po sprejetju tega sklepa.
9. Določitev revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov se tudi za poslovno leto
2001 določi Podboršek, revizijska družba,
k.d., Ljubljana.
10. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se Jožica Velišček, generalna sekretarka Državnega zbora Republike Slovenije in imenuje Dimitrij
Kovačič, namestnik generalne sekretarke
Vlade Republike Slovenije.
11. Sprejem letnega načrta poslovanja
in plana razvoja družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: sprejme se letni načrt poslovanja in plan razvoja družbe za leto 2001.
12. Določitev cen za leto 2001.
Predlog sklepa:
a. Naročnina na tiskano izdajo Uradnega
lista RS za leto 2001 je 20.000 SIT (brez
DDV).
b. Naročnina na on-line izdajo Uradnega
lista RS za leto 2001 je 15.400 SIT (brez
DDV).
c. Cene objav na stran uradnega lista se
povišajo poprečno za 10% (brez DDV).
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki,
ki so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v
knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno pošiljko do četrtka, 7. decembra 2000,
v tajništvu družbe v Ljubljani, Slovenska 9.
Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo
na seji skupščine vsaj pol ure pred začetkom seje, ko bodo s podpisom na seznamu
prisotnih družbenikov potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Predlogi delničarjev oziroma nasprotni
predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bodo z njimi lahko pravočasno seznanjeni
vsi družbeniki.
Čas zasedanja
Skupščina bo 11. 12. 2000 ob 12. uri.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% (pet odstotka) osnovnega kapitala.
Opozorila
Prostor, v katerem bo skupščina, bo
odprt od 11.30 dalje. V času do začetka
skupščine lahko družbeniki prevzamejo glasovnice.
Zamudniki nimajo pravice sodelovati in
odločati na skupščini.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak delovnik od 11. do 13. ure, od 20. novembra
2000 do dneva seje skupščine.
Javno podjetje
Uradni list RS d.o.o.
Direktor
Marko Polutnik, univ. dipl. prav.
Ob-38372
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d., Trbovlje sklicuje uprava
4. skupščino delničarjev
družbe Tovarna pohištva Trbovlje,
d.d., Trbovlje,
ki bo dne 12. 12. 2000 ob 12. uri v
jedilnici družbe, Savinjska cesta 31, Trbovlje z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Za predsedujočega se izvoli Tomislava Kus.
Izvoli se preštevalki glasov v sestavi: Martina Plevnik in Majda Vozelj.
Seji bo prisostvovala in sodelovala vabljena notarka, Marjana Kolenc-Rus.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1999 z mnenjem
revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme predlagano letno poročilo za leto 1999, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1999.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o razporeditvi
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dobička za leto 1999 v predlaganem besedilu.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta
Tovarne pohištva Trbovlje d.d.
5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi naziva družbe in doregistracija družbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o spremembi naziva
družbe in doregistraciji družbe v predlaganem besedilu.
6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Na predlog nadzornega sveta se za revizijo letnih računovodskih izkazov za leto
2000 imenuje predlagano revizijsko družbo.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v roku sedem
dni po objavi sklica skupščine.
Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,
uprava družbe
Ob-38374
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 7. 3. člena statuta delniške družbe Inles SDR, d.d. Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 45, sklicuje uprava družbe
3. sejo skupščine
delniške družbe Inles SDR, d.d.,
Sodražica,
ki bo v petek, dne 15. 12. 2000 ob 14.
uri, v prostorih družbe Inles SDR, d.d. Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 45, Sodražica, z naslednjim predlogom dnevnega
reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina izvoli delovna
telesa skupščine: predsednika skupščine,
preštevalca glasov.
Na skupščini je prisoten notar za sestavo notarskega zapisnika.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta sprejme skupščina letno poročilo uprave
o poslovanju družbe v letu 1999 z mnenjem
pooblaščenega revizorja ter potrdi računovodske izkaze družbe v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
tekočega leta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
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ta sprejme skupščina predlagano pokrivanje izgube za leto 1999.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina na podlagi odstopne izjave
razreši člana nadzornega sveta z dnem
skupščine ter z istim dnem izvoli novega
člana nadzornega sveta do izteka mandatnega obdobja nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2000
Boniteto, družbo za revizijo, podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o., Efenkova 61,
Velenje.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike pozivamo, da prijavijo svojo udeležbo na skupščini tri dni pred sejo skupščine, pisno s priporočeno pošiljko ali osebno
na sedežu družbe.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na prijavnem mestu,
in sicer najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko, ali z izpisom
registra pravnih oseb ali s pooblastilom. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti družbi pisno predloženo pred pričetkom
skupščine.
Gradivo za sejo s predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Sodražici, Cesta Notranjskega odreda 45,
v tajništvu, tel. 01/83-66-123, od 8. do
15. ure, vse delovne dni od objave do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne ob 14.30 v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.
Inles SDR, d.d. Sodražica
uprava
Ob-38375
Uprava SDR Holding družba pooblaščenka d.d., 1317 Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 45 (dalje v besedilu: družba) vabi delničarje na
2. sejo skupščine
in ločenega zasedanja razredov delnic,
ki bo v petek, dne 15. 12. 2000, ob 12.
uri, na sedežu družbe SDR Holding družba
pooblaščenka d.d., Cesta Notranjskega
odreda 45, Sodražica, z naslednjim predlogom dnevnega reda in predlogom sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli delovna telesa skupščine: predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter ugotovi, da sta skupščina in
vsak ločeni razred delnic sklepčna. Ločeni
razred delnic razreda B glasuje o 1. in 2.
točki dnevnega reda.
Na skupščini je prisoten notar za sestavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta v
predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1999 z mnenjem revizorja k nekonsolidiranim računovodskim izkazom za
SDR Holding družba pooblaščenka d.d. in
mnenjem revizorja h konsolidiranim računovodskim izkazom za Skupino SDR Sodražica.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 in mnenji pooblaščenega revizorja k nekonsolidiranim računovodskim izkazom za SDR Holding družba pooblaščenka
d.d. in h konsolidiranim računovodskim izkazom za Skupino SDR Sodražica.
4. Sklepanje o pokrivanju izgube za leto
1998 in 1999.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagano pokrivanje izgube za leto 1998 in 1999.
5. Določitev minimalne cene minimalnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog uprave in nadzornega sveta o minimalni ceni minimalnega
kapitala za eno delnico razreda A.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja imenuje revizijsko družbo
Boniteto, družbo za revizijo, podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o., Efenkova 61,
Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev in udeležencev ločenega zasedanja delničarjev
prednostnih delnic razreda B potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne
osebe iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu družbe v Sodražici, Cesta
Notranjskega odreda 45 vsak dan od 10.
do 12. ure, vse delovne dni od objave do
dneva zasedanja skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ali ločeno zasedanje delničarjev posameznega razreda delnic ob napovedani uri ne bo sklepčno, bo ta ponovno zasedala ob 12.30 v istih prostorih z
enakim dnevnim redom. V primeru vnovičnega zasedanja je skupščina oziroma loče-
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no zasedanje delničarjev imetnikov posameznih razredov delnic sklepčno ne glede
na višino zastopanega kapitala.
SDR Holding,
družba pooblaščenka d.d.
uprava
Št. 1672
Ob-38400
Na podlagi točke 7.3. statuta PIK Tovarna perila in konfekcije, d.d. in v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe sklicuje
6. skupščino
PIK Tovarna perila in konfekcije, d.d.,
ki bo v torek, 12. 12. 2000, v sejni sobi
na sedežu družbe PIK, Tovarna perila in
konfekcije, d.d., Kraljeviča Marka 5, Maribor, ob 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Milan Perko
in izvolita dva preštevalca glasov, in sicer
Robert Ernestl in Zdenka Kolarič. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Obravnava in sprejem letnega revidiranega poslovnega poročila družbe PIK,
d.d., za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in bo
negativnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poslovno poročilo PIK, d.d., za leto 1999.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje revizijska hiša Iteo
Abeceda, d.o.o., Ptuj.
4. Informacija o odstopu članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in
predlog za izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da z dnem izvedbe skupščine na podlagi
pisne podane odstopne izjave preneha mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta
družbe PIK, d.d., Silvu Zorcu, prav tako pa
je dne 6. 4. 2000 prenehal mandat članu
nadzornega sveta Štefanu Herženjaku na
podlagi ustne izjave o odstopu na 9. redni
seji nadzornega sveta.
Skupščina na predlog nadzornega sveta
za nova člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev izvoli Silva Hajdinjaka in Igorja Judarja, z mandatom do izteka mandata
nadzornega sveta do 24. 9. 2002.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan izvedbe
skupščine in se pisno prijavijo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavljeno najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, v tajništvu uprave družbe PIK, Tovarna perila in
konfekcije, d.d., v Mariboru, Kraljeviča Marka 5.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda, glede katerih želijo, da so z njimi pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica
skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Mariboru, Kraljeviča Marka 5, vsak
delovnik od 12. do 14. ure, od dneva sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
PIK, d.d., Maribor
uprava
Ob-38401
Uprava družbe Avtotehna, d.d., na podlagi 59. člena statuta družbe sklicuje
13. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Avtotehna,
d.d.,
ki bo v sredo, 13. 12. 2000 ob 16. uri, v
prostorih Kulturnega doma Španski borci
na Zaloški c. 61 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št.1.: v delovno predsedstvo 13. zasedanja skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se izvolijo poleg Štefana Krajnca, ki je predsednik po funkciji kot
predsednik nadzornega sveta še:
– Saša Faganel Ilčenko – članica,
– Marjan Kolenbrand – član.
V verifikacijsko komisijo 13. zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se
izvolijo:
– Majda Česnik – predsednica,
– Kapus Aleksander – član,
– Zdravko Sančanin – član.
2. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe Avtotehna, d.d.
Predlog sklepa št. 2.: sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe Avtotehna,
d.d. Pooblasti se nadzorni svet, da skupaj z
notarko Katjo Terčelj Verovšek pripravi čistopis statuta z upoštevanjem sprejetih sprememb ter ga predloži na sodišče.

3. Sprejem sklepa o imenovanju članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3.: za člana nadzornega sveta se izvolita mag. Romana Pajenk in Peter Tevž s štiriletnim mandatom.
4. Sprejem sklepa o višini sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4.: določi se sejnina
za člane nadzornega sveta, in sicer 60.000
SIT bruto za predsednika in 40.000 SIT
bruto za ostale člane.
Gradivo s predlogi sklepov bo na vpogled v tajništvu uprave družbe na Celovški
c. 175, od dneva objave sklica v Uradnem
listu RS dalje, vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s prvim odstavkom
61. člena statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 17. uri, na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z drugim
odstavkom 61. člena statuta družbe veljavno sprejemala odločitve ne glede na število
prisotnih glasov.
Za izvajanje pravic na skupščini morajo
delničarji predložiti pred zasedanjem skupščine originalno pooblastilo, ki ga prejmejo
na svoj naslov po stanju v delniški knjigi na
dan objave sklica skupščine v Uradnem listu RS (delničarji, ki pridobijo delnice po
objavi sklica skupščine, bodo prejeli pooblastilo hkrati s sklepom o vpisu v delniško
knjigo). Navedeno ne velja v primeru organiziranega zbiranja pooblastil, za katerega
mora pooblaščenec predložiti dokumente v
skladu z zakonom o prevzemih (Ur. l. RS,
št. 47/97). Podrobnejša navodila v zvezi z
udeležbo in zastopanjem na skupščini bodo
navedena na obrazcu pooblastila.
Avtotehna, d.d.
predsednik uprave
Jordan Kocjančič
Ob-38402
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe Fenolit, d.d., sintetične smole in mase,
uprava sklicuje
5. skupščino delničarjev,
ki bo v prostorih Fenolit, d.d., Breg 22,
Borovnica, dne 11. 12. 2000 ob 15. uri.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev dnevnega reda.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
3. Mnenje nadzornega sveta o poslovanju v letu 1999.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna
telesa skupščine in potrdi se dnevni red.
2. Sklep k 2. točki: sprejme se letno
poročilo za leto 1999.
3. Sklep k 3. točki: poda se mnenje nadzornega sveta o poslovanju v letu 1999, in
sicer:
Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo poslovanje v letu 1999 uspešno in da se strinja s
predlogom uprave o delitvi dobička.
4. Sklep k 4. točki: sprejme se sklep o
delitvi dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta, in sicer:
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Nerazdeljeni dobiček iz leta 1997, 1998
in 1999 ostane nerazporejen, nerazporejeni dobiček iz leta 1995 in 1996 v skupnem
znesku 31,941.000 SIT se razdeli po predlogu uprave:
– 29,150.325 SIT se izplača delničarjem družbe, kar pomeni 75 SIT na delnico;
– 1,200.000 SIT se izplača za nagrado
nadzornemu svetu;
– 1,000.000 SIT se izplača za nagrado
upravi družbe;
– 590.675 SIT se izplača za nagrado
vodilnim delavcem po odločitvi uprave.
4.1. Delitev dobička delničarjem za leto
1999.
Dobiček v skupni vrednosti 29,150.325
SIT se izplača delničarjem do 31. 12. 2000,
kar pomeni 75 SIT bruto na delnico, lastne
delnice pa niso udeležene pri izplačilu, neizplačan del iz naslova pridobljenih lastnih
delnic ostane nerazporejen.
4.2. Nagrade članom nadzornega sveta
za leto 1999.
Nadzornemu svetu družbe za leto 1999
pripada nagrada iz dobička v skupni vrednosti 1,200.000 SIT bruto, in sicer:
– predsedniku
nadzornega
sveta
500.000 SIT bruto;
– podpredsedniku nadzornega sveta
400.000 SIT bruto;
– članu nadzornega sveta 300.000 SIT
bruto.
Nagrada članom nadzornega sveta se
izplača do 31. 12. 2000.
4.3. Nagrade upravi družbe za leto
1999.
Upravi družbe za leto 1999 pripada nagrada iz dobička v skupni vrednosti bruto
1,000.000 SIT.
Upravi se nagrada izplača do 31. 12.
2000.
4.4. Nagrade vodilnim delavcem družbe
za leto 1999.
Iz dobička uprava po svoji presoji dodeli
vodilnim delavcem družbe nagrado v skupni
vrednosti bruto 590.675 SIT. Nagrada se
izplača do 31. 12. 2000.
5. Sklep k 5. točki: sprejme se sklep o
imenovanju revizijske družbe, in sicer Plus
Revizija, d.o.o.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za dne 11. 12.
2000 ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za 11. 12. 2000 ob
16. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 8. 12. 2000 vknjižene v delniško knjigo družbe, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico
lahko uresničuje le tisti delničar oziroma
zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe prispe do 9. 12.
2000.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če
le-to ni shranjeno pri družbi.
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Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v delovnem času od
7. 11. 2000 dalje, na sedežu družbe Breg
22, 1353 Borovnica.
Fenolit, d.d., sintetične snovi in mase
direktor
Slavko Žibret
predsednik nadzornega sveta
Otto Erman
Ob-38403
Na podlagi tč. 7.1.4.1. statuta podjetja
Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje
redno letno 9. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za
proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 11. 12. 2000 ob 14. uri,
v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana,
Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija:
– predsednica Alenka Čepirlo,
– članica Ida Milkovič,
– član Karel Šubelj.
3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo direktorja družbe za poslovno leto
1999.
4. Predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa:
A) Nerazporejeni dobiček iz preteklih let
znaša 129,770.808,36 SIT (leto 1997
25,190.924,24 SIT in leto 1998
104,579.884,12 SIT) in se razdeli:
– na dividende v višini 25,162.720 SIT,
– ostane
nerazporejen
v
višini
104,608.088,36 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 1.496
SIT in se izplača do konca leta 2000 v nerevaloriziranem znesku po stanju delniške knjige na dan sklepa skupščine.
B) Čisti dobiček iz leta 1999 znaša
158,813.263,10 SIT in ostane v celoti nerazporejen.
5. Sprememba nominalne vrednosti delnice in povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
A) Nominalna vrednost delnic družbe se
uskladi z zakonom o gospodarskih družbah
(dalje ZGD), in sicer tako, da nominalna
vrednost ene navadne delnice znaša
10.000 SIT.
Obstoječe delnice se zamenjajo z delnicami iz prejšnjega odstavka, in sicer tako,
da delničar za eno navadno delnico, nominirano na 100 DEM, prejme eno navadno
delnico, nominirano na 10.000 SIT, izdano
zaradi uskladitve z ZGD.
Zaradi uskladitve nominalne vrednosti
delnic iz tega sklepa se izvede tudi povečanje osnovnega kapitala iz naslednjega sklepa. Zato uskladitev nominalne vrednosti delnic z ZGD stopi v veljavo istočasno s povečanjem osnovnega kapitala iz naslednjega
sklepa.

B) Osnovni kapital družbe se poveča za
69,617.980 SIT, torej z 98,582.020 SIT
na 168,200.000 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede iz sredstev družbe, in
sicer v breme revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala v znesku 69,617.980
SIT, izkazanega v zadnji bilanci stanja družbe na dan 31. 12. 1999, sprejeti z letnim
poročilom za leto 1999 na tej skupščini
pod 3.
Bilanca stanja družbe na dan 31. 12.
1999 je priloga št. 1 k temu sklepu.
Za povečanje osnovnega kapitala in zamenjavo z delnicami, nominiranimi na 100
DEM, se izda 16.820 navadnih delnic, nominiranih na 10.000 SIT.
Družba izroči delničarjem na podlagi
sklepa o povečanju osnovnega kapitala eno
navadno delnico, nominirano na 10.000
SIT, proti izročitvi vsake delnice, nominirane na 100 DEM, izdane pred uskladitvijo
ZGD.
Uprava je dolžna takoj po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register pozvati delničarje, da delnice, izdane pred
uskladitvijo nominalne vrednosti z zakonom
o gospodarskih družbah, predložijo družbi
zaradi zamenjave z delnicami, izdanimi v
skladu s tem sklepom, in sicer v roku enega
leta od dne objave navedenega poziva v
Uradnem listu RS.
6. Spremembe statuta Magneti Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta v predlaganem besedilu.
7. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši naslednje člane nadzornega sveta:
– Grego Ermana,
– Dušana Jevnikarja,
– Majo Vrhovec.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s
predlogom imenuje za dobo štirih let naslednja člana nadzornega sveta:
1. Grego Ermana,
2. Dušana Jevnikarja
in dva nadomestna člana nadzornega
sveta:
1. Janjo Erman,
2. Majo Vrhovec.
9. Informacije o novem članu nadzornega sveta – predstavniku delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da svet delavcev razrešuje dosedanja člana
nadzornega sveta:
1. Simona Kovača,
2. Primoža Seška
in z 11. 12. 2000 imenuje Tomaža Rozino za člana nadzornega sveta – predsednika delavcev za dobo štirih let.
10. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje EOS
– Revizija, d.o.o., Ljubljana, za revizijo poslovanja družbe Magneti Ljubljana, d.d., za
leto 2000.
Letno poročilo družbe za poslovno leto 1999, mnenje nadzornega sveta o letnem poročilu in predlogu delitve dobička
in predlog sprememb statuta družbe s čistopisom statuta bo delničarjem na vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani,
Stegne 37, vse delovne dni od 10. 11.
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2000 do 11. 12. 2000, med 8. in 12.
uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1. in 2. točki dnevnega
reda poteka javno, glasovanje o točkah 3.,
4., 5., 6., 7., 8. in 10. dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 15. uri, v istih
prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Ljubljana, d.d.
direktor podjetja
Albert Erman, univ. dipl. inž.
Ob-38404
Na podlagi tč. 7.1.4.1. statuta podjetja
Magneti Plus, d.d., Ljubljana, Stegne 37,
uprava družbe sklicuje
redno letno 5. skupščino
Magneti Plus, trgovina in storitve, d.d.
Skupščina bo 11. 12. 2000 ob 13.30, v
jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija:
– predsednica Alenka Čepirlo,
– članica Ida Milkovič,
– član Karel Šubelj.
3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo direktorja družbe za poslovno leto
1999.
4. Predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa:
A) Nerazporejeni dobiček iz preteklih let
znaša 179,558.876,83 SIT (leto 1995,
1996, 1997 in 1998) in se razdeli:
– na dividende v višini 12,976.700 SIT,
– v rezerve 4,687.043,05 SIT (leto
1995),
– ostane
nerazporejen
v
višini
161,895.133,78 SIT (dobiček leta 1996,
1997 in 1998).
Bruto dividenda na delnico znaša 4.700
SIT in se izplača do konca leta 2000 v nerevaloriziranem znesku po stanju delniške knjige na dan sklepa skupščine.
B) Čisti dobiček iz leta 1999 znaša
104,721.495,57 SIT in ostane v celoti nerazporejen.
5. Sprejem letnega poročila skupine
Magneti Plus, d.d., za poslovno leto 1999.
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Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo skupine Magneti Plus, d.d., za poslovno leto 1999, z mnenjem revizorja.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši naslednje člane nadzornega sveta:
– Janjo Erman,
– Majo Vrhovec,
– Braneta Stareta.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje naslednje člane nadzornega sveta za dobo
štirih let:
1. Janjo Erman,
2. Dušana Jevnikarja,
3. Majo Vrhovec.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje EOS
– Revizija, d.o.o., Ljubljana, za revizijo poslovanja družbe Magneti Plus, d.d. in Skupine Magneti plus, d.d.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
1999, mnenje nadzornega sveta o letnem
poročilu in predlogu delitve dobička, letno
poročilo skupine Magneti Plus, d.d., za poslovno leto 1999 in predlog sprememb statuta družbe s čistopisom statuta, bo delničarjem na vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse delovne dni
od 10. 11. 2000 do 11. 12. 2000, med 8.
in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1. in 2. točki dnevnega
reda poteka javno, glasovanje o točkah 3.,
4., 5., 6., 7. in 8. dnevnega reda poteka z
glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in
pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 14.30, v istih
prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Plus, d.d.
direktor podjetja
Albert Erman, univ. dipl. inž.
Št. 224/00
Ob-38405
Začasna uprava s soglasjem začasnega
nadzornega sveta na podlagi 47. člena statuta delniške družbe sklicuje
2. skupščino
delniške družbe Minervo družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek 12. 12. 2000, ob 13. uri v
prostorih družbe Dimičeva 14, Ljubljana (2.
nadstropje).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
imenovanje dveh preštevalcev glasov ter notarja.

Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih ...% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da
je skupščina sklepčna.
Skupščina se seznani z dnevnim redom.
Za predsednika skupščine se izvoli predlagani kandidat ter se imenujeta dva preštevalca glasov in predlagana notarka.
2. Obravnava in sprejem poročila uprave o izvajanju sklepov 1. skupščine družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o izvajanju sklepov 1. skupščine družbe.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila Minervo pooblaščenka, d.d., z revizijskim poročilom za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
1999 v predloženem besedilu za Minervo
pooblaščenka, d.d.
4. Sprejem sklepa o delitvi dividend za
leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je bila dividenda za leto 1999 že izplačana.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja družbe za
leto 2000 imenuje predlagana revizijska hiša.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj 10
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo prinosniških delnic po stanju 10. dan
pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Dimičevi 14, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu
med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Minervo družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana
uprava - direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
Ob-38406
Na podlagi VII/3 točke statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi, d.d., Trbovlje, Gimnazijska cesta 16 in v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
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4. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi, d.d., Trbovlje, Gimnazijska
cesta 16,
ki bo v ponedeljek, 11. 12. 2000 ob
12. uri na sedežu družbe na Gimnazijski
cesti 16, Trbovlje ter predlaga naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov ter notranja po
predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in nadzornega sveta skupščina sprejme
poslovno poročilo družbe, skupaj z revizijskim mnenjem.
3. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: dobiček iz poslovnega
leta 1999 se na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta razporedi v rezerve
podjetja.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 1999 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj 3 delovne
dni pred sejo skupščine na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
potrdili s podpisom svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
dne 11. 12. 2000.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe IBT,
Gimnazijska c. 16, Trbovlje, vsak delovni
dan od 12. do 14. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega predloga k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiringi, d.d.,
Trbovlje
uprava družbe
Št. 202/00
Ob-38542
V skladu s 6.3. točko statuta družbe Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje, d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice uprava družbe sklicuje
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5. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Kongrad, gradbeno,
obrtno, instalacijsko in proizvodno
podjetje, d.d., Tovarniška 3, Slovenske
Konjice
Skupščina delniške družbe bo dne 14.
decembra 2000 ob 17. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Prijava delničarjev ali njihovih pooblaščencev in razdelitev glasovnic.
2. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
3. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
4. Poslovno poročilo za leto 1999.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2000.
6. Poročilo predsednika nadzornega
sveta za leto 1999 in 2000.
7. Delitev dobička za leto 1999.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji,
ki želijo na skupščini uveljaviti pravico do
glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na skupščini na dan sklica skupščine med 12. in
15. uro.
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev. V primeru neuspešnega sklica bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnevnim redom ob 18. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina odloča z večino glasov na
seji prisotnih delničarjev.
Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničarjem ter pooblastila za glasovanje na skupščini so poslana delničarjem.
Kongrad, d.d., Slovenske Konjice
uprava
Št. 19/2000
Ob-38550
Na podlagi 31. člena statuta družbe
Consulting, d.d., podjetje za finančno
poslovne storitve in svetovanje, uprava
družbe sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v soboto, 16. 12. 2000 ob 16. uri
v prostorih Poslovnega centra Hermes Softlab, Ljubljana, Litijska 51.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Izvolitev nadzornikov glasovanja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: za nadzornika glasovanja se
izvoli Lampe Helena.
4. Sprejem letnega poročila direktorja
družbe o poslovanju družbe v letu 1999, z
mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe: na podlagi mnenja nadzornega
sveta družbe ter pozitivnega mnenja revizorja, se sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe v letu 1999, z mnenjem revizorja.

5. Ugotovitev čistega dobička za leto
1999 ter razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: ugotovi se čisti dobiček po
računovodskih standardih v letu 1999, v
višini 546.786,60 SIT.
Čisti dobiček ostane nerazporejen.
6. Razporeditev nerazporejenega čistega dobička iz leta 1994 in nerazporejene
revalorizacije dobička iz leta 1992 in 1993,
obračunano na dan 31. 12. 1994.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: nerazporejeni čisti dobiček iz
leta 1994 v višini 60.135,45 SIT ter revalorizacije dobička iz leta 1992 v višini
18,743.910,60 SIT ter revalorizacija dobička iz leta 1993 v višini 163.986,60 SIT
za čas od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994,
skupaj 18,968.032,65 SIT, se razporedi
tako, da se 18,034.992,65 SIT nameni za
rezerve, 933.040 SIT pa se nameni za izplačilo dividend.
Dividenda za eno delnico znaša 80 SIT
bruto.
Dividende se izplačajo na dan 19. 1.
2001.
7. Spremembe določil statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: sprejmejo se predlagani sklepi spremembe statuta družbe.
Predlagane spremembe statuta družbe
se nahajajo na sedežu družbe Ljubljana,
Središka 21 in so na vpogled vsem delničarjem, vsak dan po objavi gradiva v Uradnem listu RS, od 10. do 12. ure.
8. Imenovanje revizorja za revidiranje bilance družbe v letu 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: za revizorja za revidiranje bilance družbe za leto 2000, se imenuje revizijska hiša Ecum Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Kersnikova 6.
Gradiva so na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Središka
21, vsak delovni dan po tej objavi od 10. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci, ki
morajo imeti notarsko overjeno pooblastilo.
Dvorana v kateri bo zasedanje potekalo,
bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Udeleženci se ob prihodu na zasedanje
izkažejo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom in s podpisom na
seznamu udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzem glasovnic.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 6. 1. 2001 ob
isti uri v istem prostoru.
Skupščina bo na ponovnem zasedanju
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala družbe.
Consulting, d.d., Ljubljana
direktor
Marjan Dragar
Ob-38552
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe Kroj Ljubljana, izdelovanje tekstilnih izdelkov, d.d., Tržaška 118, Ljubljana, sklicujemo
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6. skupščino delničarjev
družbe Kroj Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Tržaška 118,
ki bo v ponedeljek, 11. decembra 2000
ob 14. uri na sedežu družbe, Tržaška 118,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bogdan Pušnik, za preštevalko glasov Darja Pleše in Darinka Ostanek.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Stane
Krainer.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja nadzornega sveta in mnenja revizorja sprejme letno poročilo družbe za leto
1999.
3. Delitev dobička in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: preneseni čisti dobiček
iz prejšnjih let se v višini 20,000.000 SIT
nameni za oblikovanje sklada lastnih delnic,
skladno z določili prve alinee 240. člena
zakona o gospodarskih družbah. Izguba
poslovnega leta v višini 71,154.633,42 SIT
ostane nepokrita.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko hišo Contura, Revizijska hiša, d.o.o.,
za revizijo poslovanja v letu 2000.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev bo na
vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak
delovni dan od 27. 11. 2000 dalje.
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
na sedež družbe najmanj tri dni pred datumom skupščine.
Glasovalno pravico imajo tudi pooblaščenci, za katere se ob prijavi predloži pisno pooblastilo, ki ostane deponirano pri
družbi.
Če skupščina ni sklepčna, se opravi nova seja skupščine istega dne, uro kasneje z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Kroj Ljubljana, d.d.,
uprava
nadzorni svet
Ob-38487
Na podlagi statuta družbe ter zakona o
gospodarskih družbah, sklicuje uprava
5. redno skupščino
delniške družbe Celjske mesnine d.d.
Celje, Cesta v Trnovlje 17
Skupščina bo 14. decembra 2000 ob
12. uri na sedežu družbe v Celju, Cesta v
Trnovlje 17.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Bernik Jože, za preštevalca glasov pa Pikl Darinka ter Korošec Karmen.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Srečko Gabrilo iz Žalca.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju pooblaščenega revizorja ter nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 1999.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da ustvarjen dobiček v letu 1999 v znesku
19,789.856 SIT ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja družbe za leto
2000 imenuje revizijsko hišo Rating d.o.o.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje naslednje člane
nadzornega sveta s strani kapitala:
1. Dajnko Srečko,
2. Toman Konrad,
3. Počivalšek Zdravko,
4. Tacer Andrej.
Skupščino se seznani, da sta v nadzorni
svet imenovana kot predstavnika delavcev
Korošec Karmen in Dečman Ivan.
Opombe
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki. Obrazloženi in oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
na upravo družbe Celjske mesnine d.d. Cesta v Trnovlje 17, Celje.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice.
Pravico udeležbe na skupščini in pravico uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno najavijo svojo udeležbo in so štirinajst dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško – depotni družbi Ljubljana (vpisani
vključno do 30. 11. 2000).
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.
Kot datum prijave na skupščino šteje datum, ko je družba prejela obvestilo.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v prostor, kjer
bo zasedala skupščina. Prostor bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja in pozivamo udeležence zasedanja, da se javijo ob
odprtju prostora. Udeleženci se morajo
identificirati z osebnim dokumentom, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Uprava Celjskih mesnin d.d.
direktor družbe
Izidor Krivec dr. vet. med.

Ob-38494
Na podlagi 7. 3. člena statuta družbe
Aluminij Oprema d.d. , Komen 129 a , sklicuje uprava družbe
4. skupščino
družbe Aluminij Oprema d.d.,
ki bo v sredo, 13. 12. 2000 ob 13. uri v
prostorih družbe Aluminij Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Marto Turk, za preštevalki glasov pa Leonido Kosmina in Anico Adamič.
Notarski zapisnik sestavi notar Milan Mesar.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 1999 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju Aluminij Oprema d.d. za leto 1999 z pozitivnim
mnenjem revizorja.
3. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane dobiček iz poslovnega leta 1999 v znesku 14.376.511,49 SIT nerazporejen.
Delitev se evidentira v poslovnih knjigah
družbe na dan 1. 1. 2000.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
Aluminij Oprema d.d. za poslovno leto 2000
imenuje revizijsko hišo “Podboršek ” k.d. ,
Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta Aluminij Oprema d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta Aluminij Oprema
d.d. ter prečiščeno besedilo statuta.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za namene iz 1.do 3.
točke 240. člena ZGD oblikuje sklad lastnih
delnic v višini 5,5 milijona SIT v breme nerazporejenega dobička leta 1998.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se določi sejnina članom
nadzornega sveta v višini 30.000 SIT neto
za vsako sejo in predsedniku 40.000 SIT
neto za vsako sejo.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi po-oblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana,
in ki bodo pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavili najkasneje tri dni
pred sejo skupščine v tajništvu družbe v
Komnu 129 a.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
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skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine uro za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
vsak delavnik od 12. do 14. ure od dneva
objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine.
Aluminij Oprema, d.d.
Damjan Grmek
uprava – direktor
Ob-38498
Na podlagi 37. člena statuta družbe Modna konfekcija, tekstilna konfekcija in trikotaža, d.d., Ljubljana, Ulica prvoborcev 25,
uprava sklicuje
2. skupščino družbe
Modna konfekcija d.d., Ljubljana, Ulica
prvoborcev 25,
ki bo 12. 12. 2000 ob 8. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine: Branko Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalki glasov: Ana Adamlje, Vida
Špindler.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 in sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu.
b) Čisti dobiček družbe za leto 1999
znaša 1,284.000 SIT in ostane nerazporejen.
3. Informacija o prejemu sklepa o izvršbi
IG 2000/05843-2 Okrajnega sodišča v
Ljubljani
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sklepom o izvršbi IG 2000/05843-2 Okrajnega sodišča v Ljubljani zaradi izterjave upnika P. Preduzeče modna konfekcija “AZ” Banja Luka, in sicer glavnice v višini
2,387.223,24 SIT in zamudnih obresti v
višini ca. 40 mio SIT.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
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na sedežu družbe, vsak delavnik 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 uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Modna konfekcija, d.d., Ljubljana
direktorica družbe
Slavka Jelnikar
Ob-38540
Uprava družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, sklicuje
četrto sejo skupščine,
ki bo v petek 15. 12. 2000, ob 17. uri v
konferenčni dvorani hotela Perla, Kidričeva
7, v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:
1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolijo se organi skupščine in sicer:
– za predsednico skupščine, Martina
Klanjšček,
– za preštevalki glasov: Tjaša Martinuč
in Metka Prinčič,
– skupščini prisostvuje vabljeni notar Edvard Sivec.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila z revizijskim poročilom o poslovanju družbe v letu 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo z revizijskim poročilom o poslovanju družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, za leto
1999 v vsebini, kot ga je predlagala uprava
in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
3.Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ostane
ugotovljen dobiček v znesku 49,349.000
SIT nerazporejen.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička iz prejšnjih let.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in pozitivnem mnenju uprave se iz nerazporejenega dobička in revalorizacije

le-tega za leto 1996 v znesku
8,775.594,94 SIT in 1997 v znesku
5.817.174,17 SIT, izplačajo dividende v
višini 335,33 SIT bruto oziroma 251,50 SIT
neto. Dividende bodo izplačane v letu 2001.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se na podlagi odstopne
izjave iz dne 1. 9. 2000 seznani z odstopom Terezije Kovačič mag. farm. z mesta
člana nadzornega sveta namesto nje se za
člana nadzornega sveta do zaključka mandata tega nadzornega sveta imenuje Barbara Vidič.
6.Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se tretji odstavek prvega člena statuta družbe in se glasi:
Sedež družbe je v Novi Gorici, Cesta
25. junija 1D.
7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se za
revizorja družbe za poslovno leto 2000 imenuje reviziska hiša Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana, Dunajka cesta 111.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe Gopharm d.d. Nova
Gorica; ter najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno, s priporočeno pošiljko, prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.Ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja morajo biti shranjena na sedežu
družbe.
Pooblastilo za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega še z kopijo pooblastila.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost na skupščini.
Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 10. 11. 2000 dalje na sedežu družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, vsak
delavnik od 8. do 12. ure. Na zasedanju
skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh točkah glasuje
z dvigom rok. Vsaka delnica šteje en glas.
Sklepi pa se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov razen pri točki 2. in 3., kjer
je potrebna 2/3 večina.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
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zumno utemeljen nasprotni predlog k posamezni točki dnevnega reda, na sedež družbe Gopharm d.d. Nova Gorica.
Gopharm d.d. Nova Gorica
uprava
Ob-38541
Na podlagi 283. člena ZGD in 7. člena
statuta delniške družbe RGD d.d., uprava
družbe sklicuje
5. zasedanje skupščine
delniške družbe RGD d.d.,
ki bo v petek, dne 15. 12. 2000, ob 10.
uri, v sejni sobi družbe RGD d.d., Trbovlje,
Trg revolucije 4/b, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine po predlogu uprave. Na
skupščini bo prisotna notarka Marjana Kolenc-Rus.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenjem pooblaščenega revizorja sprejme
skupščina družbe letno poročilo družbe o
poslovanju v letu 1999 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina družbe sklep, da izguba iz
leta 1999 v znesku 18,726.612,61 SIT
ostane nepokrita.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2000 revizijska hiša PriceWaterhouseCoopers d.d. Ljubljana.
Delničarji, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, morajo prijaviti svojo
udeležbo na sedež družbe vsaj 3 dni pred
sejo skupščine.
Prijavljeni delničar ali njegov pooblaščenec se mora eno uro pred začetkom skupščine izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom delničarja.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan med 8. in 11. uro, 10 dni pred
zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
10.30 v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava RGD d.d.
Ob-38549
Na podlagi 39. točke statuta družbe
Vesna, podjetje za akumulatorsko dejavnost
d.d. Maribor, sklicuje uprava družbe
7. sejo skupščine delničarjev
družbe VESNA, podjetje za
akumulatorsko dejavnost d.d. Maribor,
ki bo dne 12. 12. 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Einspielerjeva 31.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje
preštevalca glasov, ugotovitev navzočnosti
in sklepčnosti.
Predlog sklepa: Imenuje se preštevalec
glasov, ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagan dnevni red.
3. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: Skupščina sprejme poslovno poročilo.
4. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave ostane čisti dobiček iz leta 1999 nerazporejen.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlagani obliki:
– v 5. točki se dopolni dejavnost:
90.001 – Zbiranje in odvoz odpadkov,
– v 30. točki se spremeni besedilo: nadzorni svet šteje 5 članov. Skupščina imenuje 3 člane nadzornega sveta.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši dosedanje člane nadzornega sveta: Nikola Zovko, Marijan Gudelj, Matjaž Križaj, Josip Boban.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenujejo: Slavica Brank, Matevž
Slapničar in Miro Pivk.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev imenoval v nadzorni svet dva člana.
8. Določitev višine nagrade za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina za vsako sejo v višini
75.000 SIT neto za predsednika in 50.000
SIT za člana nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja revizorsko družbo Ernst & Young
d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki najpozneje do tri dni pred pred
skupščino, pisno najavijo svojo udeležbo in
predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.
Delničarji lahko podajo svoje protipredloge v roku 7 dni od objave sklica skupščine pisno upravi podjetja.
Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in bosta o njih najkasneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število prisotnih delnic.
Vesna d.d. Maribor
uprava

Št. 100210
Ob-38551
V skladu z določili 18., 19. in 20. člena
statuta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 6.
11. 2000 sklicuje uprava družbe
18. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v petek, 15. 12. 2000 ob 10. uri v
Mariboru, v Cankarjevi ul. 3, v sejni dvorani
607/VI, z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisije za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.
2. Pregled sklepov s 17. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.
Predlog sklepa: skupščina sprejme in potrdi poročilo predsednika uprave družbe o
izvršitvi sklepov skupščine z dne 9. 6. 2000.
3. Obravnava predloga in sklepanje o
pripojitveni pogodbi, sklenjeni med Zavarovalnico Maribor d.d. in Zavarovalnico Tilia
d.d., Novo mesto.
Predlog sklepa: delničarji Zavarovalnice
Maribor d.d. na podlagi poročil uprav Zavarovalnice Maribor d.d. in Zavarovalnice Tilia
d.d., poslovnega načrta združenih zavarovalnic Zavarovalnice Maribor d.d. in Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto ter soglašajo z
besedilom predloga pripojitvene pogodbe
med Zavarovalnico Maribor d.d. kot prevzemno in Zavarovalnico Tilia d.d. kot prevzeto družbo in v primeru podanega soglasja delničarjev Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto, s tako sklenjeno pripojitveno pogodbo, pooblaščajo za podpis te pogodbe
predsednika uprave družbe.
4. Sprejem sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o pogojem povečanju osnovnega kapitala
zaradi priprave na združitev več družb.
5. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor d.d., oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se morajo izkazati z verodostojnim pooblastilom v tajništvu družbe neposredno
pred zasedanjem skupščine.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo s statutom
družbe določeno večino. Če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11.30.
Predlog pripojitvene pogodbe in vsa z
njo povezana dokumentacija je na vpogled
v tajništvu družbe v Mariboru, Cankarjeva
ul. 3, pisarna 604/VI.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-38568
Na podlagi 35. člena statuta delniške
družbe Iskre, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
ki bo dne 15. 12. 2000, ob 10. uri, v
dvorani Upravne enote Vič, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, v Ljubljani.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: “za predsednika skupščine
imenuje Leonarda Peklarja; za preštevalca
glasov pa Matjaža Koširja in Matjaža Logarja.
Notar na skupščini bo Bojan Podgoršek.”
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
“za revizorja družbe za poslovno leto 2000
in za pregled povečanja osnovnega kapitala
s stvarnimi vložki, skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG, Ljubljana.”
3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: “skupščina
sprejema letno poročilo za poslovno leto
1999 z mnenji nadzornega sveta in revizorja.”
4. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: “dobiček iz poslovnega leta
1999 v višini 15,1 milijona SIT ostaja nerazporejen.”
5. Odobreni kapital družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema
naslednji sklep: spremeni se 2. stavek 19.
člena statuta družbe tako, da se glasi: največje dovoljeno povečanje osnovnega kapitala družbe na podlagi odobrenega kapitala
v nominalni vrednosti znaša 800,000.000
SIT.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje v torek
12. decembra 2000.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Iskra, d.d.
uprava družbe
Ob-38711
Na podlagi 19. in 20. člena statuta delniške družbe Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, uprava družbe sklicuje
16. skupščino
delničarjev delniške družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto,
Seidlova cesta 5, Novo mesto,
ki bo v petek, 15. decembra 2000, ob
10. uri v Novem mestu, Seidlova cesta 5, v
veliki sejni sobi v III. nadstropju poslovne
stavbe.
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Predlog dnevnega reda s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednik skupščine,
izvolijo se člani verifikacijske komisije in zapisnikarica, skladno s predlogom sklicatelja
skupščine. Skupščini prisostvuje vabljeni
notar.
2. Obravnava predloga in sklepanje o pripojitveni pogodbi, sklenjeni med Zavarovalnico Tilia d.d., Novo mesto in Zavarovalnico
Maribor d.d.
Predlog sklepa: delničarji Zavarovalnice
Tilia d.d. Novo mesto na podlagi poročil
uprav Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto
in Zavarovalnice Maribor d.d., poslovnega
načrta združenih zavarovalnic Zavarovalnice Maribor d.d. in Zavarovalnice Tilia d.d.,
Novo mesto, soglašajo z besedilom predloga pripojitvene pogodbe med Zavarovalnico Maribor d. d. kot prevzemno in Zavarovalnico Tilia d.d., kot prevzeto družbo in v
primeru podanega soglasja delničarjev Zavarovalnice Maribor d.d., s tako sklenjeno
pripojitveno pogodbo, pooblaščajo za podpis te pogodbe predsednika uprave družbe.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo napovedati najpozneje 3 dni pred sejo
skupščine na naslovu družbe. Družba bo
upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele
do torka, 12. 12. 2000 oziroma bodo tega
dne poslane s priporočeno pošiljko.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer
bo seja, ter s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne
lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom; zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure od dneva sklica pa do dneva zasedanja
skupščine.
Predlogi delničarjev: delničarje prosimo,
da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo
pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v
enem tednu po objavi skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, uro pozneje, to je ob 11. uri.
V tem primeru bo skupščina sklepčna, ne
glede na število prisotnih delnic.
Zavarovalnica Tilia d.d.
uprava družbe

Ob-38712
Uprava KS – sklad 1. pooblaščene investicijske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, sklicuje na podlagi določil zakona o
gospodarskih družbah in statuta družbe
skupščino delničarejv
KS – sklad 1, pooblaščene
investicijske družbe, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 14. 12. 2000,
ob 12. uri v prostorih družbe za upravljanje
Cap-invest, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 22.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Mirana Kovačiča in za preštevalca
glasov Damjana Škofiča in Vesno Remškar.
2. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999.
3. Preoblikovanje v redno delniško družbo.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje, zato
se družba skladno točki 5.1. statuta iz pooblaščene investicijske družbe preoblikuje
v redno delniško družbo, kot sledi:
1) Dejavnost družbe se spremeni, tako
da se dosedanje dejavnosti nadomestijo z
novimi dejavnostmi:
G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
G/52.650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;
I/61.100 Morska plovba;
J/65.210 Finančni zakup (leasing);
K/70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;
K/71.220 Dajanje vodnih plovil v najem;
K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
K/74.150 Dejavnost holdingov;
K/74.400 Oglaševanje;
K/74.830 Tajniška dela in prevajanje.
2. Spremeni se firma družbe tako, da
glasi: ABN FINANCE, družba za investiranje, d.d., Skrajšana firma družbe je: ABN
FINANCE, d.d.
3. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
4. Delničarjem družbe KS – sklad 1,
d.d., ki bodo na zadnji dan 8-dnevnega roka, šteto od vpisa sklepov o spremembi
firme, dejavnosti in statuta v sodni register,
vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostih papirjev kot imetniki delnic
KS – sklad 1, d.d., bodo njihove delnice z
nominalno vrednostjo 100 SIT zaradi uskla-
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ditve z nominalno vrednostjo kot jo določa
zakon o gospodarskih družbah, zamenjane
za nove delnice z nominalno vrednostjo
1.000 SIT, po menjalnem razmerju 10 starih delnic za eno novo delnico. Menjalno
razmerje se individualno določi tako, da se
število delnic, katerih imetnik je posamezni
delničar, zaokroži na prvo najbližje število,
ki je deljivo z 10. Pri zaokroževanju se število delnic, ki se konča na 1, 2, 3, 4 in 5
zaokroži navzdol, število delnic, ki se konča
na 6, 7, 8 in 9 pa se zaokroži navzgor.
5. Končna višina osnovnega kapitala je
enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
potrebno zagotoviti delničarjem družbe v
skladu z menjalnim razmerjem in načinom
zaokroževanja iz 4. točke tega sklepa, pomnoženim z nominalnim zneskom delnice družbe po preoblikovanju.
6. Skupščina potrjuje sklenitev sporazuma med družbo za upravljanje in PID o prenehanju pogodbe o upravljanju.
7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe preoblikovanja, uskladi besedilo statuta s končno višino osnovnega kapitala iz prejšnjega
odstavka in določi prečiščeno besedilo,
skladno sklepom, sprejetim na skupščini.
8. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni register.
Preoblikovanje velja z dnem vpisa sklepov v sodni register.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., za revizorja družbe za leto 2000.
Gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino z letnim in revizijskim poročilom ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
22, od ponedeljka do petka med 9. in 12.
uro ves čas od objave sklica.
Pogoji za udeležbo.
V skladu z 10.2.1. točko statuta družbe
se delničar lahko udeleži seje skupščine,
če je vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavi najkasneje tri dni pred skupščino.
Udeležba se prijavi po telefaksu, telegramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti
na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Sklepčnost
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 12.30 na istem mestu in z enakim dnevnim redom (drugi sklic).
Ob drugem sklicu skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
KS – sklad 1, pooblaščene
investicijske družbe, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe
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Ob-38713
Uprava KS – sklad 2, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, sklicuje, na podlagi določil zakona o
gospodarskih družbah in statuta družbe,
skupščino delničarjev
KS - sklad 2, pooblaščene investicijske
družbe, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 14. 12. 2000,
ob 12. uri, v prostorih družbe za upravljanje
Cap-invest, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 22.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Mirana Kovačiča in za preštevalca
glasov Damjana Škofiča in Vesno Remškar.
2. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., za revizorja družbe za leto 2000.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z letnim in revizijskim poročilom ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
22, od ponedeljka do petka med 9. in 12.
uro, ves čas od objave sklica.
Pogoji za udeležbo
V skladu s točko 10.2.1. statuta družbe
se delničar lahko udeleži seje skupščine,
če je vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavi najkasneje tri dni pred skupščino.
Udeležba se prijavi po telefaxu, telegramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Sklepčnost
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 11.30, na istem mestu in z enakim dnevnim redom (drugi sklic).
Ob drugem sklicu skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
KS – sklad 2,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-38714
Uprava Capinvest 2, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, sklicuje, na podlagi določil zakona o
gospodarskih družbah in statuta družbe,
skupščino delničarjev
Capinvest 2, pooblaščene investicijske
družbe, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 14. 12. 2000,
ob 10. uri, v prostorih družbe za upravljanje
Cap-invest, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 22.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Mirana Kovačiča in za preštevalca
glasov Damjana Škofiča in Vesno Remškar.
2. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., za revizorja družbe za leto 2000.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z letnim in revizijskim poročilom ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
22, od ponedeljka do petka med 9. in 12.
uro, ves čas od objave sklica.
Pogoji za udeležbo
V skladu z 22. členom statuta družbe se
delničar lahko udeleži seje skupščine, če je
vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo
prijavi najkasneje tri dni pred skupščino.
Udeležba se prijavi po telefaxu, telegramu, telexu ali s pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 10.30, na istem mestu in z enakim dnevnim redom (drugi sklic).
Ob drugem sklicu skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Capinvest 2,
pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Ljubljana
uprava in nadzorni svet družbe

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30723-2/00-7
Ob-38470
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 2. 11. 2000 na zahtevo GZS, Združenja drobnega gospodarstva – Sekcije
avtošol, Dimičeva 13, Ljubljana, uvedel
postopek ugotavljanja skladnosti določitve
kalkulativnih elementov ure vožnje za kategorije A, B in C ter predavanj iz teorije, s
tretjim odstavkom 5. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; ZPOmK).
Ker določitev kalkulativnih elementov
predstavlja omejevalni sporazum po 1. odstavku 5. člena ZPOmK, je Urad na zahtevo
Združenja drobnega gospodarstva – Sekcije avtošol uvedel postopek ugotavljanja, ali
so v obravnavani zadevi podane pozitivne in
negativne predpostavke iz tretjega odstavka 5. člena, ki utemeljujejo podelitev posamične izjeme.
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Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave
Št. 2/00
Ob-38565
Po sklepu senata Okrožnega sodišča v
Krškem, opr. št. St 6/95 z dne 27. 10.
2000, Metalna Tovarna konstrukcij in naprav, d.o.o., Krmelj – v stečaju oklicuje
javno dražbo
za prodajo naslednjega premičnega in
nepremičnega premoženja
a) nepremičnine
1. Prototipna delavnica, skladišče in garderobe v skupni izmeri 769 m2, stoječe na
parc. št. 1061 k.o. Goveji dol, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem parc. št.
1055/9 v izmeri 1.606 m2. Izklicna cena
nepremičnin je 5,000.000 SIT.
2. Stanovanja:
– stanovanje št. 2 v pritličju vsestanovanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,74
m2, vseljeno, izklicna cena je 3,418.307
SIT,
– stanovanje št. 3 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,29
m2, vseljeno. Izklicna cena je 3,392.121
SIT,
– stanovanje št. 4 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,29
m2 vseljeno. Izklicna cena je 3,781.209
SIT,
– stanovanje št. 5 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30a, v izmeri
58,16 m2 vseljeno. Izklicna cena je
4,006.110 SIT,
– pritlična vrstna hiša (kolonija 1+2) v
Krmelju št. 58, v izmeri 75,03 m2, vseljena.
Prodaja se po izklicni ceni 1,653.945 SIT,
– pritlična vrstna hiša (kolonija 576/3) v
Krmelju št. 58, v izmeri 75,03 m2, vseljena.
Izklicna cena znaša 2,187.418 SIT,
– stanovanje št. 2 v večstanovanjski hiši
v Krmelju št. 70a v izmeri 59,67 m2, vseljeno. Izklicna cena 7,163.907 SIT,
– soba v stanovanju v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 86 v izmeri 17,03
m2, vseljena. Izklicna cena znaša
1,461.761 SIT,
– stanovanje št. 11 v večstanovanjski hiši v Krmelju št. 84 v izmeri 19,43 m2, vseljeno. Izklicna cena je 1,716.176 SIT,
– stanovanje št. 7 v kleti večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30 v izmeri 56,26 m2,
vseljeno. Prodaja se po izklicni ceni
2,102.291 SIT,
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– pritlična vrstna hiša (kolonija 4) v Krmelju 58 v izmeri 42,02 m2, vseljena. Izklicna cena znaša 1,386.266 SIT.
3. Dve garaži, ki se nahajata v stanovanjskem bloku v Krmelju 30a, vsaka koristne
površine 14,34 m2, izklicna cena za posamezno znaša 889,058,06 SIT.
4. Parcela št. 1035/1 k.o. Goveji dol,
kar je v naravi dvorišče v izmeri 1.299 m2,
izklicna cena je 1,148.316 SIT.
b) Premičnine:
1. Kamp prikolica IMV – Adria neugotovljive starosti v slabem stanju, nosilnost 890
kg, št. 4116021824, po izklicni ceni 1.478
DEM, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
2. Kamp prikolica IMV – Adria, neugotovljive starosti v slabem stanju, nosilnost
750 kg, po izklicni ceni 1.267 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
3. Pločevina HPA debeline 6 mm in 8
mm, ca. 32.000 kg po izklicni ceni 82 SIT
za kg.
4. Delnice
– 4431 navadnih delnic Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, po izklicni ceni,
10.000 SIT za delnico,
– 192 delnic Abanke, d.d., Ljubljana, po
izklicni ceni, 10.000 SIT za delnico.
Pri prodaji lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS. Vsi zainteresirani
morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, kot garancijo za resnost ponudbe
na žiro račun 51610-690-86431 s pripisom za “javno dražbo” in pred začetkom
dražbe predložiti dražbenemu odboru potrdilo o vplačilu varščine.
Uspešni ponudnik oziroma kupec nepremičnine oziroma premičnine mora skleniti
pisno pogodbo o nakupu, ki je deklaratornega značaja v osmih dneh po opravljeni
javni dražbi in v celoti plačati kupnino v 30
dneh po sklenitvi pogodbe.
Kupci nepremičnin prevzamejo kupljene
nepremičnine v posest najkasneje v 30
dneh po plačilu celotne kupnine, premičnine pa po plačilu kupnine.
Prometni davek ni prištet k izklicni ceni.
Zavezanec za plačilo prometnega davka je
kupec na dražbi prodanega bodisi
premičnega, bodisi nepremičnega premoženja.
Ogled je možen 29. 11. 2000 od 15.
do 16. ure na kraju samem. Javna dražba
bo potekala v prostorih Okrožnega sodišča
Krško, soba št. IV. v drugem nadstropju,
dne 6. 12. 2000 ob 14. uri.
Metalna TKN, d.o.o., Krmelj - v stečaju
Ob-38654
Regionalna razvojna agencija Mura,
d.o.o., Lendavska 5A, 9000 Murska Sobota, na podlagi navodila o minimalni obvezni
vsebini in metodologiji priprave ter načinu
spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št.
52/00) objavlja
poziv
za sodelovanje
Skupščina družbenikov Regionalne razvojne agencije Mura, d.o.o. (RRA Mura,

d.o.o.) je na svoji 7. seji z dne 10. 4. 2000
s sprejetjem poslovnega načrta za leto 2000
sprejela sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa za Pomurje (Prekmurje
in Prlekijo).
Na podlagi sprejetega sklepa, RRA Mura, d.o.o., poziva k sodelovanju v Programskem odboru za pripravo in za spremljanje
izvajanja Regionalnega razvojnega programa za Pomurje (Prekmurje in Prlekijo) naslednje organe/organizacije, predstavnike
javnega in zasebnega prava:
– predstavnike pomurskih občin;
– predstavnike ministrstev Vlade RS:
– predstavnike zbornic,
– predstavnike gospodarskih in negospodarskih interesnih združenj,
– predstavnike društev, zavodov in ustanov;
– predstavnike delojemalcev (sindikati);
– ter ostale predstavnike javnega in zasebnega prava ter fizične osebe.
Prosimo, da zainteresirani akreditirate
svoje predstavnike in njihove namestnike, ki
vas bodo zastopali v programskem odboru
ter potrebne dokumente in pooblastila za
zastopanje, dostavite na naslov Regionalne
razvojne agencije Mura, d.o.o., Lendavska
5A, 9000 Murska Sobota, najkasneje do
20. 11. 2000 do 10. ure. O potrditvi članov programskega odbora Vas bomo pisno
obvestili.
Regionalna razvojna
agencija Mura, d.o.o.
Ob-38486
Občina Šmartno ob Paki po sklepu sveta z dne 23. 7. 1998 in 14. 2. 2000 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
I/1 Nepremičnine pripisane pri vl.št.
119, k.o. Veliki vrh in 109, k.o. Veliki vrh, v
naravi kmetija s stanovanjsko hišo v izmeri
33 m2 in gospodarskim poslopjem v izmeri
81 m2, oboje v slabem stanju, ter zemljiščem in gozdom v skupni izmeri 15,111
m 2.
I/2 Komunalno urejeno stavbno zemljišče za izgradnjo individualnih stanovanjskih
hiš:
– parc. št. 211/1 v izmeri 677 m2,
– parc. št. 211/2 v izmeri 616 m2,
– parc št. 211/4 v izmeri 604 m2,
– parc št. 211/5 v izmeri 567 m2,
– parc št. 211/6 v izmeri 697 m2,
vse pri vl. št. 449, k.o. Šmartno ob Paki
(lokacija ob nogometnem igrišču).
Zazidalni pogoji so določeni v odloku o
zazidalnem načrtu Šmartno ob Paki, stanovanjska izgradnja (lastnik Občina Velenje,
št. 7/86) z dne 30. 6. 1986.
Zemljišče je opremljeno z vodovodnim,
kanalizacijskim, električnim, telefonskim in
kabelskim omrežjem.
II. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino pod točko
I/1 znaša 1,300.000 SIT, izklicna cena za
nepremičnine pod točko I/2 60 DEM za
1 m2 plačljivo v protivrednosti SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan javne
dražbe.
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V izklicni ceni za nepremičnine pod
točko I/2 je zajeta oprema, navedena pod
I/2, v ceni ni zajeta odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča
kot tudi ne prispevki za priključitev na naprave individualne komunalne rabe.
III. Datum in kraj dražbe
Javna dražba se bo opravila ustno
28. 11. 2000 v prostorih prodajalca Občine Šmartno ob Paki, pri čemer bo javna
dražba za prodajo nepremičnine pod točko
I/1. ob 9. uri, javna dražba za nepremičnine pod točko I/2, ob 10 uri.
IV. Način prodaje
Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno.
V. Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o plačilu varščine.
2. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne
cene in jo nakazati na ŽR št.
52800-630-10173, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«.
3. Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom.
4. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe
že vplačana varščina zapade v korist prodajalca.
5. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh po končani
javni dražbi brez obresti.
6. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
prodajalcu predložiti listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da je poravnal vse
davke in prispevke ter zapadle obveznosti
svojih upnikov.
7. Kot najugodnejša ponudba bo štela
cenovno najvišja dana ponudba.
Prodajalec si pridržuje pravico, da kupoprodajne pogodbe ne sklene.
8. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh
po javni dražbi ter v nadaljnjih 15 dneh plačati celotno kupnino na ŽR prodajalca, št.
52800-630-10173, sicer se šteje, da je
dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa
ostane prodajalcu.
9. V primeru, da uspešni ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal
celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo zadržal prodajalec.
10. Davščine v izklicno ceno niso zajete, plača jih kupec. Kupec poravna vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z odvetniškimi in notarskimi stroški.
11. Kupoprodajna pogodba za nepremičnine pod točko I/1 bo veljavno sklenjena pod pogojem, da kupec akceptira ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča v
smislu določbe 24. člena ZKZ in pridobi
odobritev pravnega posla.
12. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v posest po plačilu celotne kupnine.
13. Pregled cenilnih zapisnikov, ogled
nepremičnin in druge informacije so mogo-
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či na sedežu Občine Šmartno ob Paki, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, kontaktna
oseba Kopušar Janko.
Občina Šmartno ob Paki
Ob-38507
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta Mestne občine Celje, o prodaji poslovnih prostorov, last Mestne 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 trgovsko dejavnost v stavbi Kocenova 2, Celje, v izmeri 26,26 m2.
Izklicna cena je 4,800.000 SIT.
3. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Kocenova 2, Celje, v izmeri 17,84 m2.
Izklicna cena je 3,300.000 SIT.
4. Poslovni prostor za storitveno ali gostinsko dejavnost v stavbi Ljubljanska 8, Celje, v izmeri 47,29 m2.
Izklicna cena je 10,100.000 SIT.
5. Poslovni prostor – garaže s pritiklinami v stavbi Popovičeva 2, Celje, v izmeri
376,67 m2, s stavbnim zemljiščem v izmeri
2.501 m2.
Izklicna cena je 41,018.357 SIT.
6. Poslovni prostor – pisarne in lokali v
stavbi Popovičeva 2, Celje, v izmeri
163,83 m2, s stavbnim zemljiščem v izmeri
497 m2.
Izklicna cena je 26,276.314 SIT.
7. Poslovni prostor – garaže s pritiklinami v stavbi Popovičeva 2, Celje, v izmeri
235,56 m2, s stavbnim zemljiščem v izmeri
715 m2.
Izklicna cena je 17,606.073 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
27. 11. 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 28. 11.
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.
03/548-15-11, faks 03/548-15-12, kontaktna oseba Arnuš Janko. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Stanovanjski sklad občine Celje
Ob-38715
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 2000/700 vpisalo začetek redne likvidacije družbe Pomex, Marketing kovinske industrije Murska Sobota, d.o.o.,
Lendavsko naselje 16, 9000 Murska Sobota.
Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da
prijavijo svoje terjatve na naslov likvidacijskega dolžnika, v roku 30 dni od te objave.
Hkrati se poziva dolžnike, da dolgove do
likvidacijske družbe poravnajo v istem roku.
Pomex, Murska Sobota, d.o.o.,
v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-38716
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 2000/00846 vpisalo začetek
redne likvidacije družbe B Špedicija, d.o.o.,
Nemčavci 1/d, 9000 Murska Sobota.
Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da
prijavijo svoje terjatve na naslov likvidacijskega dolžnika, v roku 30 dni od te objave.
Hkrati se poziva dolžnike, da dolgove do
likvidacijske družbe poravnajo v istem roku.
B Špedicija,
Mednarodna špedicija, d.o.o.,
Murska Sobota, v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Jože Korpič
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Izgubljene listine

Štampiljke
Fincinger Zorica, Podgorje 46, Kamnik,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
GRAD inženiring d.o.o. v velikosti 2,5 cm x
1.3 cm in napisom gradbeni inženiring, sodno cenilstvo in zunanja trgovina Ljubljana,
Celovška 69c, tel. / fax: 061 553 144,
041 660 899. gnc-40073
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, preklicuje službeno štampiljko za
potrjevanje vpisov v hranilne knjižice z oznako “Pošta 2109 Maribor 2”. Ob-38601

Priglasitveni list
Ambrožič Branko s.p., Planina pri Cerknem 29/a, Cerkno, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 032285/0875/00-21/1995.
gnl-40160
Dvoršak Bojana, Polena 18, Mežica, priglasitveni list, opravilna št. 45-924/99, izdan dne 3. 11. 2000. gns-39878
Florjančič Zdenka, Razvanjska cesta 87,
Maribor, obrtno dovoljenje, št. 047785/
2712/00-74/1995. gnj-40037
Juvan Primož, Pod gradom 34, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
49-0942/97, izdan dne 23. 6. 1997 pri
DURS, DUM, Izpostava Slovenj Gradec.
gnh-40039
Kure Zdravko s.p., Dol. Kamence 31,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0753-94. gnf-40041
Sedevčič Janez Vanjo, Ob Blagovnici
14, Limbuš, obrtno dovoljenje, št. 065372/
6602/01-74/1996, izdano dne 4. 7.
1996. gnj-39887
Starina Roza s.p., Šentrupert 101, Šentrupert, priglasitveni list, opravilna št.
057-0718/99, izdan dne 11. 1. 1999.
gnk-39886
Šuštaršič Pavel, Na Lazu 9, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št. 038/
1438-94. gnl-40035

Potne listine
Arko Andrej, Nemška vas 1/a, Ribnica,
potni list, št. AA 240509, izdala UE Ribnica. gnf-40266
Bekiroska Ljubica, Selo Lažani 210, Prilep, Makedonija, potni list, št. BA 481130,
izdala UE Ljubljana. gnm-40209
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Bežek Drago, Lukavci 38/a, Ljutomer,
potni list, št. AA 046065, izdala UE Ljutomer. gnp-39860
Bošnjaković Boris, Cesta Dolomitskega
odreda 60, Ljubljana, potni list, št. BA
658306, izdala UE Ljubljana. gnv-40225
Bošnjaković Matija, Cesta Dolomitskega
odreda 60, Ljubljana, potni list, št. BA
658305, izdala UE Ljubljana. gnu-40226
Bregar Breda, Goričica pod Krimom 5,
Preserje, potni list, št. BA 719807, izdala
UE Ljubljana. gnp-40206
Brus Branislav, Vrazova 5, Gornja Radgona, potni list, št. AA 334136, izdala UE
Gornja Radgona. gng-39865
Capuder Marko, Obrne 4/c, Bohinjska
Bela, potni list, št. BA 687234, izdala UE
Radovljica. gnw-40124
Cimperman Milan, Knej 3, Rob, potni
list, št. BA 454228, izdala UE Ljubljana.
gni-40113
Čurič Alenka, Budanje 12/a, Vipava,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 67/2000. gnv-40125
Dominko Alenka, Trg Ljudske pravice 8,
Lendava - Lendva, potni list, št. BA 559108,
izdala UE Lendava. gnr-40029
Fele Zdravko, Matjaževa ulica 1, Ljubljana, potni list, št. BA 172569, izdala UE
Ljubljana. gnb-40074
Gjerkeš Leon, Jurčičeva 7, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 23258, izdala UE Lenart. m-1844
Gjerkeš Leon, Jurčičeva 7, Lendava Lendva, potni list, št. AC 2801, izdala UE
Lenart. m-1843
Gričar Ivan, Krakovska ulica 23/a, Ljubljana, potni list, št. BA 949027, izdala UE
Ljubljana. gnl-39914
Gričnik Štefka, Glinška ulica 13, Ljubljana, potni list, št. BA 666334, izdala UE
Ljubljana. gni-40238
Gvozdič Željko, Gradnikova cesta 125,
Radovljica, maloobmejno prepustnico, št.
AG 11941, izdala UE Radovljica.
gnl-40110
Hedžet Janja, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, potni list, št. AA 935190, izdala UE
Ljubljana. gnj-40087
Horvat Danijel, Ulica 25. maja 1, Turnišče, potni list, št. BA 723435, izdala UE
Lendava. gnj-39937
Huber Ana, Grablovičeva ulica 38, Ljubljana, potni list, št. AA 597386, izdala UE
Ljubljana. gnv-40200
Ipavec Tatjana, Gradišče 15/c, Vrhnika,
potni list, št. BA 712356, izdala UE Vrhnika. gnu-40176
Jakop Patrik, Kersnikova 17, Velenje,
potni list, št. BA 823576, izdala UE Velenje. gnq-40130
Jevšček Tadej, Grgarske Ravne 50, Grgar, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 100/2000 na ime Jeušček Tadej.
gng-40115

Jurčič Roza, Dekani 23/b, Dekani, maloobmejno prepustnico, št. AI 124366, izdala UE Koper. gnm-40109
Kikić Franjo, Pod vinogradi 5, Straža,
potni list, št. BA 958948, izdala UE Novo
mesto. gnt-40127
Kocbek Matija, Malečnik 37, Maribor,
potni list, št. BA 701848, izdala UE Maribor. gnh-40164
Kopač Franci, Rečica ob Paki 51/b,
Šmartno ob Paki, potni list, št. BA 992109,
izdala UE Velenje. gnu-40051
Kovačič Dragica, Vrtna 3, Murska Sobota, potni list, št. AA 994885, izdala UE Murska Sobota. gnp-39931
Kralj Zvonko, Dragomelj 121/a, Domžale, potni list, št. AA 693410, izdala UE Domžale. gnc-39869
Krušič Adriana, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana, potni list, št. BA 109074, izdala UE
Ljubljana. gnd-40243
Kureš Irena, Ulica Frana Kovačiča 5, Maribor, potni list, št. BA 131009, izdala UE
Maribor. gnh-39864
Lenasi Helena, Dunajska 90, Ljubljana,
potni list, št. AA 314210, izdala UE Ljubljana. gnq-40180
Lovišček Uroš, Miren 172/c, Miren, potni list, št. BA 810872, izdala UE Nova Gorica. gnt-39952
Lubej Terezija, Ferkova 18, Maribor, potni list, št. BA 113384, izdala UE Maribor.
gni-39863
Mulh Urška, Dolenjska ulica 12, Trebnje, potni list, št. BA 612185, izdala UE
Trebnje. gnq-40030
Nikolić Miodrag, Brodarjev trg 11, Ljubljana, potni list, št. AA 826547, izdala UE
Ljubljana. gnk-39911
Oravecz Julijana, Rakuševa 8, Ormož,
potni list, št. AA 977023. gny-40122
Paragi Robert, Kersnikova 11, Grosuplje, potni list, št. BA 734187, izdala UE
Grosuplje. gnq-39905
Pavlović Nadja, Ziherlova 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 857935, izdala UE Ljubljana. gnm-40184
Petarin Bojan, Ulica F. Kramarja 14/a,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
199142, izdala UE Nova Gorica.
gnu-39955
Podgornik Egon, Skrilje 71, Dobravlje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 39/2000. gnm-40034
Poljšak Roberto, Vesna 11, Portorož Portorose, potni list, št. BA 400248, izdala
UE Piran. gne-40142
Prša Milan, Robindvor 15, Dravograd,
potni list, št. AA 690640, izdala UE Dravograd. gno-40182
Radivojević Zoran, Naselje Slavka Černeta 31, Kranjska Gora, potni list, št. BA
890492, izdala UE Jesenice. gne-40117
Rojc Adrijana, Srebrničeva 1, Koper Capodistria, potni list, št. BA 913516, izdala UE Koper. gns-40128
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Roškarič Sebastijan, Ljubljanska 104,
Maribor, potni list, št. BA 294913, izdala
UE Maribor. gnf-39866
Schubert Alojzija, Hranjigovci 4, Sveti Tomaž, potni list, št. AA 119790, izdala UE
Ormož. gnf-40116
Sejdinović Ibrahim, Ruške čete 2/a,
Ruše, potni list, št. AA 957910, izdala UE
Ruše. gno-39932
Smerčan Tomaž, Pot na Hreše 19, Ljubljana, potni list, št. CA 19842, izdala UE
Ljubljana. gno-40207
Stopar Ivan, Pahorjeva 32, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 205502, izdala
UE Koper. gnp-40256
Stopar Kristina, Pahorjeva 32, Koper Capodistria, potni list, št. AA 205503, izdala UE Koper. gnq-40255
Stubelj Roman, Spodnja Branica 15,
Branik, maloobmejno prepustnico, št. AI
34150, izdala UE Nova Gorica. gnh-40114
Szilagyi Denes, Bognarjeva pot 15, Ljubljana, potni list, št. BA 331854, izdala UE
Ljubljana. gnf-40141
Škedenj Franc, Lobodova ulica 23, Trzin, potni list, št. AA 57509, izdala UE Ljubljana. gnp-40231
Škerl Marko, Einspielerjeva 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 113812, izdala UE Ljubljana. gns-40053
Škofic Tomaž, Koroška ulica 6, Ljubljana, potni list, št. BA 731169, izdala UE
Ljubljana. gnl-40235
Torkar Edo, Linhartov trg 21, Radovljica, potni list, št. BA 101448, izdala UE
Radovljica. gnz-40121
Trifoni Zoran, Titova 82, Jesenice, potni
list, št. AA 573092, izdala UE Jesenice.
gny-39947
Tuvić Zdravko, Čopova ulica 15, Celje,
potni list, št. BA 72718, izdala UE Celje.
gni-40038
Vindišar Tatjana, Dolsko 25, Dol pri Ljubljani, potni list, št. AA 534717, izdala UE
Ljubljana. gny-39922
Vindišar Tomaž, Dolsko 25, Dol pri Ljubljani, potni list, št. AA 534716, izdala UE
Ljubljana. gnw-39924
Vršnik Olga, Partizanska 31, Kranj, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
3/1994. gnw-39949
Vrtnik Tomaž, Moste 108, Komenda, potni list, št. AA 322125, izdala UE Kamnik.
gns-39928
Zaveljcina Daniel, Cesta maršala Tita 63,
Jesenice, potni list, št. BA 594479, izdala
UE Jesenice. gnh-40189
Zejnullah Gjaka, Sneberska cesta 113/
c, Ljubljana, potni list, št. AA 980702, izdala UE Ljubljana. gnc-40194
Željko Alojz, Bratovševa ploščad 34, Ljubljana, potni list, št. AA 365522, izdala UE
Ljubljana. gnu-39926
Žižek Jan, Meža 51, Dravograd, potni
list, št. BA 916507, izdala UE Dravograd.
gnk-39936
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Osebne izkaznice
Aleš Nadja, Savlje 60, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 10540. gnr-39929
Ameršek Vekoslava, Partizanska 22/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 55717.
gnc-39969
Benedičič Janko, Trebinjska 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 298359.
gng-40165
Bošnjak Damjan, Begunje 33/d, Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
387487. gnd-40118
Brezovnik Uroš, Kolodvorska 6, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 22819.
gni-40213
Bulič Milan, Zasip, Polje 22, Bled, osebno izkaznico, št. 165683. gnj-40112
Cimerman Matej, Ljubljanska 84/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 218533.
gnb-39920
Čamernik Boris, Nachtigalova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 170724.
gnb-39870
Fale Branko, Drapšinova 26, Celje, osebno izkaznico, št. 257718. gnn-39933
Ferlič Boris, Pesnica 70/j, Pesnica pri
Mariboru,
osebno
izkaznico,
št.
000342995. m-1851
Golec Ivan, Petrovče 195, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 141397. gnj-40212
Gosenca Urška, Seidlova 54, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 242706.
gnj-39962
Govc Petra, Vošnjakova 5, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.101/2000. gnc-39944
Gvozdanović Milan, Slape 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 222638. gnl-39910
Hedžet Janja, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 289637.
gni-40088
Hudobivnik Alojz, Pokopališka pot 22,
Naklo, osebno izkaznico, št. 154506.
gnx-40223
Ivkovič Boštjan, Voglajna 2/a, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 290312.
gnq-39930
Jakomin Klemen, Šempeterska 15, Kranj, osebno izkaznico, št. 272526.
gnn-40133
Judež Boštjan, Dolenja vas 17, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 238568.
gnn-40183
Kalan Andrej, Tesarska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 239482. gnh-40264
Kararić Elvis, Cesta dveh cesarjev 108/
e, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 354057.
gnl-40260
Kirn Rozalija, Fabianijeva 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 435970. gnr-40204
Konculić Tomislav, Šlandrova 7, Radomlje, osebno izkaznico, št. 451058.
gnk-40161

Kopitar Daša, Veselova ulica 10, Celje,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.67/2000. gne-40042
Korošec Stanislava, Ul. padlih borcev
25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
341970. gnh-40214
Kostadinović Ljubinka, Zavidovičiči, BIH,
osebno izkaznico, št. AH 10753 za tujca.
gng-39948
Krampl Miloš, Mlaška cesta 7/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 351846. gnc-40044
Krapež Ivan, Vrbovec 35, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.79/2000. gnr-40254
Krnjajić Ante, Cesta revolucije 4, Jesenice, osebno izkaznico, št. 227969.
gnn-40208
Lovše Aleš, Zg Log 15, Litija, osebno
izkaznico, št. 308801. gnl-40135
Malnarić Damjan, Smrečnikova ul. 28,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 53480.
gnb-40220
Milok Tjaša, Ragled 18, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 11396. gnd-40143
Murekar Katja, Cežanjevci 22, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 283662. gnl-39960
Murko Tatjana, Jesihov Štradon 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 280607.
gnm-40259
Nadal Tilen, Kvedrova 1, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 304276.
gnu-40126
Oprešnik Dušanka, Opekarniška cesta
8/a, Celje, osebno izkaznico, št. 189722.
gnj-39862
Oravecz Julijana, Rakuševa 8, Ormož,
osebno izkaznico, št. 325261. gnx-40123
Peklar Ines, Zgronje Gameljne 48/b, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
237487. gnk-40136
Peterca Dina, Trzinska cesta 16, Mengeš, osebno izkaznico, št. 223645.
gnj-40262
Petrovčič Anka, Pavšičeva ulica 26, Logatec, osebno izkaznico, št. 308476.
gnf-40241
Pignar Suzana, Plintovec 23, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 130272.
m-1820
Plos Goran, Ograde 36, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 26687.
gnm-39913
Podobnik Karolina, Papirniški trg 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 100530.
gnz-40271
Potočnik Jožef, Vareja 59, Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 67048.
gnb-40120
Praznik Ljubica, Zrinjskega 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 360720. gns-40228
Prestor Karmen, Pot na Brod 2, Radeče, osebno izkaznico, št. 238310.
gnf-40191
Slabe Marija, Cerkljanski vrh 1, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 160531. gnk-40186
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Sulejmani Nazmi, Murkova 7, Ptuj, osebno izkaznico, št. 176104. gnr-40129
Šoško Antonija, Sobenja vas 16, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 125498.
gng-40065
Špacapan Tine, Ozeljan 27, Šempas,
osebno izkaznico, št. 327732. gnh-39964
Štefur Slavica, Hubadova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 343135. gng-39940
Toplak Nataša, Brengova 35, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 255000.
m-1845
Vogrin Frančiška, Mladinska 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 12142. gnc-40119
Vrabič Jožefa, Efenkova cesta 14, Velenje, osebno izkaznico, št. 47518.
gnq-40205
Zafošnik Ana, Ob ribniku 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 184153. gno-40107
Zevnik Sonja, Stritarjeva ul. 23, Domžale, osebno izkaznico, št. 225692.
gnt-40252
Zorjan Dejan, Pesnica 60, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 285627.
m-1877
Žlajpah Katja, Kantetova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 118130. gnl-39935

Vozniška dovoljenja
Aleš Nadja, Savlje 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 841732,
reg. št. 152907, izdala UE Ljubljana.
gnd-39918
Alilović Lejla, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885944, reg. št. 163880, izdala UE Ljubljana. gnr-40229
Ardalić Dešpoja Branko, 1. avgusta 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1122731, reg. št. 37346, izdala UE
Kranj. gnh-40043
Bajc Marjetka, Bukovje 2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15464,
izdala UE Postojna. gnt-39902
Benedičič Janko, Trebinjska 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850256, reg. št. 73887, izdala UE Ljubljana. gnf-40166
Benedičič Mihael, Galetova 2, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1460606,
reg. št. 53000. gng-40144
Bonča Dušan, Ljubljanska cesta 46, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21655, izdala UE Grosuplje. gnn-40233
Bosnić Dragoja, Zadobrovška cesta 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1164726, reg. št. 127726, izdala UE Ljubljana. gnc-40269
Bračko Ivan, Krčevinska 42, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1239230, reg. št. 56843. m-1882
Brglez Marija, Prepolje 55, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 871737, reg. št. 104510, izdala UE Maribor. m-1863
Brulc Jožefa, Staro sejmišče 34, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33312, izdala UE Novo mesto. gnc-40148
Bulić Tomislav, Klemenova ulica 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265381, reg. št. 225197, izdala UE
Ljubljana. gnm-40234
Caf Čolnik Terezija, Engelsova 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1290754, reg. št. 113416. m-1837
Cizej Mojca, Šentrupert 20, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044941, izdala UE Žalec. gne-40167
Cor Mira, Mladinska ulica 36, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 4945.
gnp-40056
Čarman Nevenka, Gabrje 19, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612022, reg. št. 135001, izdala UE Ljubljana. gni-40188
Čaušević Melita, Prežihova cesta 7,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1359085, reg. št. 27004, izdala UE Radovljica. gnz-39921
Čer Viljem, Mladinska 4, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 8953.
gnq-40055
Černetič Dragan, Črešnjevec 87, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16412. gnd-39893
Činžar Janez, Pod Javorjem 23, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 5601, izdala UE Hrastnik.
gne-39892
Dubajić Dušan, Mejna 58, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 798121,
reg. št. 40605, izdala UE Maribor. m-1855
Duraković Refija, Lukavička cesta 26,
Sarajevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999177, reg. št. 206621, izdala UE
Ljubljana. gnd-40218
Fale Branko, Drapšinova 26, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1326402,
reg. št. 15815, izdala UE Celje. gny-40101
Filač Vilko, Krka 35/a, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1227188, reg.
št. 20543, izdala UE Grosuplje.
gnw-40099
Furlan Branimir Alojzij, Vojkova cesta 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 44277, reg. št. 122675, izdala UE
Ljubljana. gnz-39946
Gasper Christian Štefan, Kobilje 45, Kobilje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13501, izdala UE Lendava. gnl-40060
Golob Evelina, Ulica 8. februarja 81, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1222404, reg. št.
107058, izdala UE Maribor. m-1864
Gostenčnik Darinka, Kardeljeva cesta
57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 73294, izdala UE Maribor. m-1862
Gostenčnik Kristina Danijela, Gosposvetska 27/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 672252, reg. št. 34550.
m-1880
Grofelnik Robert, Levarjeva ulica 89, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049825, reg. št. 208181, izdala UE Ljubljana. gnd-40268
Grželj Rok, Dolnje ležeče 51, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
16066, izdala UE Sežana. gns-40153
Gulič Andrej, Zvezna 68, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220677,
reg. št. 113514. m-1878
Habot Jože, Trubarjeva 20, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 8930, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnd-40068
Hartl Rudolf, Lehen na Pohorju 27, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10628, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnb-40170
Hedžet Janja, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370207, reg. št. 175582, izdala UE Ljubljana. gnk-40086
Hribernik Matej, Latkova vas 35, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1102638, izdala UE Žalec. gnk-40036
Huber Ana, Grablovičeva ulica 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766950, reg. št. 108001, izdala UE Ljubljana. gnw-40199
Irt Rok, Trg Franca Fakina 28, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11484,
izdala UE Trbovlje. gnh-40064
Ivanko Aleš Borut, Kovinarska cesta 32,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11225, izdala UE Kamnik.
gnr-40154
Ivanuša Sebastjan, Vrčice 3/a, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9699, izdala UE Črnomelj. gng-40040
Jakovčič Danilo, Rojčeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388269, reg. št. 113513, izdala UE Ljubljana. gnm-40084
Jan Ernest, Knezdol 38/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8269, izdala
UE Trbovlje. gne-40067
Javh Primož, Polanškova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
110684, reg. št. 192176, izdala UE Ljubljana. gnf-39966
Jazbec Andrej, Dol 48/a, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5221, izdala UE Mozirje. gnk-39861
Jenko Bernarda, Ulica ob gozdu 4, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733866, reg. št. 118273, izdala UE Ljubljana. gnk-40061
Jeraj Franc, Dolenje Ponikve 1, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1258174, reg. št. 6376, izdala UE Trebnje. gnp-40031
Jerman Dušanka, Ročevnica 22, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9757, izdala UE Tržič. gnt-39856
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Jurančič Vladimir, Ješence 2/b, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
493584, reg. št. 46173. m-1872
Juršič Irena, Lešnica 10/a, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24007.
gnb-40145
Kalan Andrej, Tesarska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000182, reg. št. 209032, izdala UE Ljubljana. gnb-40270
Kalem Alenka, Mestne njive 9, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37303, izdala UE Novo mesto. gnf-39891
Kapetanović Mirela, Slavonski Brod, Slavonski Brod, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372608, reg. št. 233451, izdala UE
Ljubljana. gne-39917
Kelava Marijan, Klevčičeva ulica 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10450, izdala UE Kamnik. gny-39872
Kezele Blanka, Rusjanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297560, reg. št. 170909, izdala UE Ljubljana. gno-39907
Kozmus Roman, Milčinskega 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160833, reg. št. 9487. gng-40215
Krajnc Anica, Vrunčeva 25/b, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 32968.
gng-40190
Krajnc Damjan, Vošnjakova 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 24769,
reg. št. 35362, izdala UE Celje. m-1850
Krajnc Tatjana, Radoslavci 13/a, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 11742, izdala UE Ljutomer. gnb-39895
Kresović Sebastijan, Ob gozdu 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 9144, izdala UE Maribor. m-1825
Križnik Fanika, Kostanjek 11, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11156,
izdala UE Krško. gnc-40169
Krstajić Gordana, Prisoje 9/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 42954, izdala UE Koper.
gnv-39900
Krumpl Miloš, Mlaška cesta 79, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
637651, reg. št. 33595, izdala UE Kranj.
gnh-39889
Krušič Adriana, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
61664, reg. št. 115801, izdala UE Ljubljana. gnc-40244
Kuhar Vojko, Mlinska pot 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294925, reg. št. 23559, izdala UE Ljubljana. gnk-40111
Kuzman Jana, Spodnje Škofije 207,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
29607. gnn-40062
Lampreht Erik, Limbuška 114, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
304902, reg. št. 65685, izdala UE Maribor. m-1826
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Lavriša Milan, Ulica Iga Grudna 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265833, reg. št. 159775, izdala UE Ljubljana. gni-40263
Leban Sebastjan, Ledine 4, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnv-40050
Lesjak Vesna, Glavni trg 2, Muta, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 101/2000. gnl-40185
Lipovšek Bojan, Šaleška cesta 20/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9572, izdala UE Velenje. gny-40047
Lukman Helena, Žiberci 9, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12190, izdala UE Gornja Radgona. gnm-40059
Lun Matej, Ciril Metodov trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192377, reg. št. 220070, izdala UE Ljubljana. gnh-40139
Luskovec Lampreht Jure, Srednja vas
76, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1055750, reg. št. 40079, izdala UE
Kranj. gnf-39916
Maher Silvo, Zgornja Velka 121/a, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 9400, izdala UE Pesnica. m-1861
Majnić Andrej, Brodarjev trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135910, reg. št. 214073, izdala UE Ljubljana. gnp-40106
Manko Mira, Šentilj 120/a, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9617. m-1881
Marolt Mojca, Berčičeva ulica 10/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42841, reg. št. 99356, izdala UE Ljubljana. gnw-40224
Maršič Davor, Škocjan 62, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
19481. gny-40147
Masten Franc, Hum 33, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 1520,
izdala UE Ormož. gnw-39899
Meglič Petrič Normen, Renče 15, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1073352, reg. št. 98631, izdala UE Maribor. m-1846
Melink Mirjam, Tolminskih puntarjev 2/
a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnv-40150
Merljak Jožica Marija, Suhadole 48/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10642, izdala UE Kamnik. gnx-40198
Muhič Viktor, Višnje 26, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 415449, reg.
št. 14669, izdala UE Grosuplje. gnk-40236
Mujezinović Alma, Savska 2/a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
607034, reg. št. 22394. gnf-40070
Murko Tatjana, Jesihov Štradon 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229633, reg. št. 5586, izdala UE Ljubljana. gnn-40258
Mustedanagič Asim, Pristavška cesta
14, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4543. gnt-40052

Naraglav Martin, Opekarna 7, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2348,
izdala UE Trbovlje. gnz-40046
Novak Rafaela, Sadinja vas 65, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 293682, reg. št. 74758, izdala
UE Ljubljana. gnh-40089
Osterc Roman, Prvomajska 9/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
439106, reg. št. 47963. m-1823
Pašič Nada, Brezje pri Vinjem vrhu 3,
Semič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3993, izdala UE Črnomelj. gnd-40193
Pečovnik Andrej, Brade 10/a, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
902292, izdala UE Žalec. gnt-40102
Peternelj Špela, Podlubnik 159, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22378, izdala UE Škofja Loka.
gny-40272
Petrovčič Anka, Pavšičeva ulica 26, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9877, izdala UE Vrhnika. gng-40240
Pipan Špela, Planinska 12, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26516.
gnm-39909
Pogačar Gordana, Cesta Al. Rabiča 15,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 866992, izdala UE Jesenice.
gny-40222
Potočnik Cvetka, Cerovec pod Bočem
9/a, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 17221, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnm-40159
Prebevšek Mladen, Ljubljanska 49, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1177578, reg. št. 9724, izdala UE Maribor. m-1857
Premoša Marjan, Livarska ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 228452, reg. št. 9384, izdala UE
Ljubljana. gns-40203
Prevec Jožef, Podslivnica 9, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1496, izdala UE Cerknica.
gnn-40108
Prosenjak Mojca, Plešivec 39/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25286, izdala UE Velenje. gnn-40033
Pustovrh Marjan, Topol pri Medvodah
21, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1252175, reg. št. 38064, izdala UE Ljubljana. gno-40257
Puškar Samir, Črna 15, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20464, izdala
UE Kamnik. gnb-39945
Radin Miran, Topolovec 17, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
26986, izdala UE Koper. gnx-40173
Rajter Mateja, Zgornji Duplek 149, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1378958, reg. št. 105717. m-1874
Razboršek Eva, Postojnska cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 512558, reg. št. 60578, izdala UE
Ljubljana. gnz-40096
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Ribarevič Darko, Cesta na Roglo 17/c,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10270. gnw-40149
Rihtar Danijel, Trata VI/1, Kočevje, vozniško dovoljenje, reg. št. 9552. gnr-39904
Robič Stanislav, Tavčarjeva 1/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080181. gnx-39898
Rupnik Dominik, Triglavska cesta 51,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1300979, reg. št. 26571. gne-40071
Selimagić Rasema, Preglov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420329, reg. št. 219281, izdala UE Ljubljana. gng-40090
Serban Igor, Koroška cesta 120, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1290272, reg. št. 100660, izdala UE Maribor. m-1816
Slatinek Bogomira, Lešje 1, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. S 882350, reg. št.
28022. gnf-40216
Smuk Jernej, Bevke 168, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12546,
izdala UE Vrhnika. gnz-40171
Stevanović Cvetka, Gosposvetska cesta
39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 494592, reg. št. 88934, izdala UE
Maribor. m-1856
Stražar Anton, Robičeva 20, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 165965,
reg. št. 6404, izdala UE Maribor. m-1868
Šavor Nada, Selo 4/c, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 427153,
izdala UE Jesenice. gnj-40187
Šegula Babič Dorjana, Cesta med vinogradi 10, Bertoki, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 21728, izdala UE
Koper. gnz-40146
Šeligo Franc, Negova 65, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 2132, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-39896
Šinkovec Andrej, Neubergerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
350 ccm, BGH, št. S 1351646, reg. št.
146568, izdala UE Ljubljana. gnt-40227
Škedenj Franc, Lobodova ulica 23, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
397615, reg. št. 25407, izdala UE Domžale. gnq-40230
Škerjanc Mitja, Hruševje 6, Hruševje, vozniško dovoljenje, št. 10129. gnb-40045
Štalekar Franc, Šmartno 239, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 1381, izdala UE Slovenj
Gradec. gnc-39894
Štefanič Gabrijela, Dalmatinova ulica 6,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26534, izdala UE Velenje. gnn-40058
Štefe Rajko, Gosposvetska 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1274280, reg. št. 27944, izdala UE Kranj.
gnf-40066
Štibilj Stanko, Sopotnica 3, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEHG, reg. št.
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20865, izdala UE Škofja Loka. gnr-40179
Štravs Doroteja, Socka 23, Nova Cerkev, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 100/2000. gnw-40174
Tolar Jožica, Ljubljanska 1/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
877362, reg. št. 55748. m-1879
Toš Bojan, Čagona 64, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
618368, reg. št. 8900. m-1875
Tošič Dejan, Cesta v Staro vas 1, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15229, izdala UE Postojna. gnn-39858
Tretjak Marijana, Razborca 12, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7072,
izdala UE Slovenj Gradec. gnr-40054
Troha David, Velike Žablje 37/f, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
300256. gnx-40048
Vake Srečko, Fram 98, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 802946, reg.
št. 56492, izdala UE Maribor. m--1854
Vertnik Tanja, Liptovska 28, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11448, izdala UE Slovenske Konjice.
gnz-40196
Vodopivec Marija, Klenik 47, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
6021, izdala UE Postojna. gns-39903
Vouk Stanislav, Tratna pri Grobelnem 2/
a, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 07092, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv-40175
Vovko Danijel, Gabrje, Šmiškovci 3, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 18907, izdala UE Novo mesto.
gng-39890
Vrtovec Lidija, Stanežiče 27/e, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051046, reg. št. 142127, izdala UE
Ljubljana. gnk-40211
Vučenović Judita, Železnikova 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6315, izdala UE Maribor. m-1847
Ye Yong Li, Belokranjska 23, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
38864, izdala UE Novo mesto. gnc-40069
Zajc Bogomir, Zgornji Duplek 9/a, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 63001, izdala UE Maribor.
m-1839
Zemljič Manja, Sladki vrh 11/B, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6184, izdala UE Pesnica. m-1841
Zevnik Sonja, Stritarjeva ul. 23, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
122057, reg. št. 8820, izdala UE Domžale. gnu-40251
Zimič Albert, Moša Pijade 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
871025, reg. št. 84171. m-1883
Zogaj Ismet, Goliev trg 13, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
115119, izdala UE Trebnje. gnu-39901
Zorjan Dejan, Pesnica 60, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

115196, izdala UE Maribor. m-1876
Žafran Drago, Gosposka 6, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 832589, reg. št.
20599. gni-40138
Žel Jurij, Bezenškova ulica 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332105, reg. št. 116549. m-1873
Žinkovič Majda, Porabska ulica 10, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6168, izdala UE Gornja Radgona. gny-39897
Žugić Gorazd, Mariborska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216281, reg. št. 222636, izdala UE Ljubljana. gnd-40093

Zavarovalne police
Adrović Hasiba, Ižanska cesta 398, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 332384,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-40237
Breznik Stanko, Zg. Porčič 130, Sv.trojica v Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
767346, izdala zavarovalnica Adriatic d.d.
m-1870
Car Zoran, Pobegova 6, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 749918.
gnm-39884
Ferk Adolf, Prisoja 3, Radlje ob Dravi,
zavarovalno polico, št. AO 0304668, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnd-40168
Grašič Simon, Trata 3, Šmarca, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 651452, izdala zavarovalnica Tilia. gne-40267
Kastelic Roman, Periška cesta 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1285666, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-40163
Keleman Lazar, Jaka Platiše 7, Kranj,
zavarovalno polico, št. 765619, izdala zavarovalnica Tilia d. d.. gnp-40156
Klemenčič Marjan, Velike Češnjice 43,
Šentvid pri Stični, zavarovalno polico, št.
0742658, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnc-39919
Komar Aleksander, Bernikova ulica 4,
Domžale, zavarovalno polico, št. 635762,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-40057
Koprivnikar Roman, Vernek 3, Litija, zavarovalno polico, št. 0715845, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-40091
Primožič Alenka, Cesta I. istrske brigade
115, Pobegi, zavarovalno polico, št.
654513. gnl-39885
Rajterič Aleš, Ločnikarjeva 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 620657, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-39906
Savić Sava, Gačnik 2/b, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 286444, izdala zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gno-40157
Slabanja Marija Tatjana, Cesta Osvobodilne fronte 25, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 771025, izdala zavarovalnica Adriatic. gny-40197
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Velič Husein, Cesta dveh cesarjev 104/
P, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 777236,
izdala zavarovalnica Tilia. gnz-40221
Žugić Gorazd, Mariborska ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 175440, izdala zavarovalnica Triglav. gnc-40094

Spričevala
Bohinc Davor, Zagradec pri Grosupljem
45, Grosuplje, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1999. gnl-40010
Debevec Karmen, Sajevce 1, Hruševje,
spričevalo o zaključnem izpitu , št. ET/894.
gnn-40158
Dobravec Mateja, Ulica Cirila Kosmača
29, Tolmin, maturitetno spričevalo Gimnazije v Tolminu. gnw-39874
Donko Edita, Selnica ob Muri 11/a, Ceršak, spričevalo o končani OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, izdano leta 1982. m-1849
Erhatić Tomislav, S. Radića 16, Đurđevac, Hrvaška, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani. gnn-39908
Finžgar Borut, Marjeta 104, Marjeta na
Dravskem polju, diplomo SKSMŠ Maribor,
izdana leta 1989. m-1817
Fon Jure, Jakčeva ulica 32, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 7. razreda Izobraževalnega središča Miklošič v Ljubljani.
gnb-40245
Fras Nina, Ribiška 29, Veržej, indeks,
izdala Srednja trgovska in aranžerska šola v
Ljubljani. gnu-40076
Golob Dušan, Kovača vas 3, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu delovodske avtomehanske šole v Mariboru,
izdano leta 1978. m-1840
Grošelj Mitja Mihael, Cankarjeva cesta
7, Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem. gnp-40181
Horvatič Anica, Koroška cesta 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1979 v Mariboru. m-1821
Jakša Samo, Orehovlje 19, Kranj, indeks, izdala PTT v Ljubljani leto izdaje 1994/
95. gny-40247
Jakša Samo, Orehovlje 19, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Centra slepih in
slabovidnih v Škofji Loki, izdano leta 1995.
gnx-40248
Jeraša Božidar, Drobtinci 5/b, Apače,
diplomo Gostinskega šolskega centra Maribor, izdana leta 1981. m-1831
Kanjir Branko, Donja Voća 283, Donja
Voća, Hrvaška, diplomo SKSŠ Tabor, izdana leta 1981 v Mariboru. m-1815
Kastelic Gregor, Spodnji Rudnik II/38,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in usnjarske šole v Domžalah, št. 1626, 1625. gnx-39873
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Kocbek Mojca, Eipprova ulica 21, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1993. gnl-40210
Kocet Friderik, Petajnci 79/a, Tišina, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1996. m-1838
Kristofić Dejan, Modrinjakova ulica 3,
Maribor, spričevalo 4. letnika SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1987. m-1835
Kučer Alenka, Heroja Staneta 1/b, Žalec, diplomo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, naziv ekonomist, izdana leta
1933 na ime Kronovšek Alenka.
gnm-40134
Kušar Erika, Podpeška cesta 220, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tiska in papirja, izdano
leta 1981, izdano na ime Zdešar Erika.
gnp-40081
Logar Franc, Smrjene 59, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje gradbene šole v Mariboru,
izdano leta 1973. gnk-40265
Loštrek Neža, Zelena pot 22, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Gimnazije Jurija Vega Idrija, izdano leta 1993. gno-40032
Majhenič Bernard, Roberta Kukovca 48,
Maribor, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991. m-1853
Mesiček Boštjan, Gradišče nad Pijavo
Gorico 114, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske
šole, izdano leta 1999. gnj-39912
Muljlavec Živko, Nova gora 21, Gabrovka, spričevalo 1. letnika Gostinske šole.
gnv-39875
Muradhanova Leila, Vrtača 7, Ljubljana,
indeks, št. 21011939, izdala FDV v Ljubljani. gnq-40105
Nešić Tatjana, Ulica Pariške komune 7,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole, izdano leta 1996 v Mariboru.
m-1836
Pajenk Nataša, Silova 17, Velenje, indeks, št. 61163841, izdala Pedagoška fakulteta. m-1856
Peteržinek Simon, Šalek 91, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje, izdano leta 1996. gnp-40131
Petkovič Tina, Grajska 14, Murska Sobota, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ekonomske srednje šole v Murski Soboti, izdano
leta 1995, 1996 in 1997. gni-40092
Planinšek Jožica, Krška vas 114, Krška
vas, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole Maribor, izdano leta 1977/78.
m-1833
Pogačar Jože, Libna 8, Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Krško,
izdano leta 1975. gnr-40079
Prepelič Marjeta, Ritoznoj 19, Slovenska Bistrica, obvestilo o učnem uspehu Srednje tekstilne šole Maribor, izdano v šolskem letu 1999/2000. m-1860

Raišp Peter, Meljska cesta 35, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu TESTŠ Maribor, izdano leta 1980. m-1824
Rajsar Tina, Krožna pot 4, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole,
izdano leta 1999. gnr-40104
Roštohar Branka, Zrkovska 63/a, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1994. m-1827
Rozman Borut, Jereka 44, Bohinjska Bistrica, indeks, izdala Srednja šola CSUI Jesenice. gnu-39876
Rozman Lea, Ob mahovniški cesti 39,
Kočevje, zaključno spričevalo 4. letnika Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gny-40072
Salihović Hasan, Zolajeva 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC pri TAM
Maribor, izdano leta 1975. m-1829
Salihović Mirsad, Zolajeva 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Tam Maribor, izdano leta 1978. m-1828
Salobir Janez, Luterje 2, Ponikva, indeks, št. 93462083, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Mariboru. m-1832
Sečnik Davorin, Horjul 137, Horjul, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1994. gnv-40075
Sekač Črtomir, Puče 86, Šmarje pri Jelšah, diplomo Srednje gradbene šole Maribor, izdana leta 1967. m-1869
Seme Štefan, Hrenova ulica 17, Ljubljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije, izdano leta 1968. gno-40082
Sinkovič Jožica, Spodnja Ložnica 18,
Zgornja Ložnica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1994. m-1852
Srdoč Gabrijela, Zadobrovška cesta 40,
Ljubljana, preklic diplome, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 101/2000. gnq-40080
Steban Tadej, Cesta 9. avgusta 20, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1993. gnh-40239
Šentjurc Katarina, Kajuhovo naselje 32,
Kočevje, letno spričevalo 1. letnika Srednje
šole za pošto, ekonomijo, telekomunikacijo, izdano leta 1991/92. gnt-39877
Škrlj Miroslav, Turjak 8/a, Turjak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje aranžerske šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnl-40085
Štebih Zmago, Polenci 26/a, Polenšak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje glasbene in baletne šole Maribor, izdano leta
1997. m-1830
Šuta Mateja, Radehova 23, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1994.
m-1866
Virjent Urška, Oševek 13, Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 1997 in 1998. gnt-40177
Vodopivec Dušan, Dergomaška ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
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Ekonomske srednje šole Boris Kidrič v Ljubljani, št. 190, izdano leta 1979.
gnc-40219
Zaletel Aljaž, Štefanova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1995 in 1997.
gnb-40095
Zamuda Lidija, Formin 58, Gorišnica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje ekonomske šole na Ptuju. gnq-39880
Zemljič Kristina, Gočeva 20, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ Benedikt, izdano leta 1988. m-1865
Zupančič Marjan, Ljubljanska cesta 50,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1972. gnu-40201
Zupanič Marija, Mostečno 22, Makole,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, izdala GZS dne 25. 4. 1995.
gns-40253

Ostali preklici
Ahmeti Skender, Hercegovščak 20, Gornja Radgona, delovno knjižico. gnk-39915
Berce Petra, Bobrova ulica 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gni-40063
Brus Tomi, Kidričevo naselje 5, Radenci, študentsko izkaznico, št. 9345699.
m-1848
Burja Ignac, Ivana Pengova 13, Domžale, delovno knjižico. gnd-39868
Cvelbar Robert, Malence 8/c, Kostanjevica na Krki, delovno knjižico, reg. št.
20391, izdala UE Krško. gni-39938
Čeh Dušan, Drstelja 34, Destrnik, delovno knjižico. gnn-40083
Devura Dalibor, Na Korošci 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-39925
Dobnik Franc, Janka Ulriha 1, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 000169, 000170,
000171, 000172, 000173, 000174 in
000175. gne-40242
Dvornik Peter, Trg svobode 25, Tržič,
dijaško mesečno vozovnico, št. 027040,
izdal LPP. gnw-40249
Fale Branko, Drapšinova 26, Celje, delovno knjižico. gnm-39934
GRADIS Strojno prometna, Šmartinska
32, Ljubljana, kopijo licence za vozilo Mercedes-Benz z reg. oznako LJ 13-55L, izdala Gospodarska zbornica Ljubljana.
gno-40232
Gregorič Mair Mojca, Zatišje 7, Portorož
- Portorose, delovno knjižico. gnp-39881
Hauptman Matej, Kardeljev trg 2, Velenje, študentsko izkaznico, št. 81531372.
m-1842
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Hiršelj Jurij, Ulica talcev 26, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico. gne-40192
Javh Primož, Polanškova ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19772011,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne-39967
Jerman Dušanka, Ročevnica 22, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 21015060, izdala
FDV v Ljubljani. gno-39857
Kejžar Matjaž, Ukova 12/a, Jesenice,
delovno knjižico. gnu-40151
Kljun Borut, Zagorje 128, Pivka, študentsko izkaznico, št. 81508844. m-1819
Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska 7,
preklicuje
homologacijo
2YZAB
60000000898. Ob-38603
Krajnc Tomaž, Kvedrova 2, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 81509081. m-1867
Kresojević Sebastijan, Ob gozdu 6, Maribor, certifikat za prevoz nevarnih snovi, št.
8176, izdan 20. 9. 1996 pri MNZ RS.
m-1834
Krivec Maja, Bohinjska Bela 62, Bohinjska Bela, študentsko izkaznico, št.
18990189, Filozofsjka fakulteta v Ljubljani.
gnj-40162
Kurnik Drago, Šentilj v Slovenskih goricah 131/g, Šentilj v Slov.goricah, delovno
knjižico, št. 1762. m-1822
Kuster Katja, Zg. Draga 2, Višnja Gora,
delovno knjižico. gnx-40098
Leben Srečko, Formin 21/a, Gorišnica,
delovno knjižico. gns-40078
Miladinović Darko, Ob sotočju 8, Ljubljana, delovno knjižico. gny-40097
More Erlend, Triglavska 30, Ljubljana,
vozno karto, št. s 100% popustom, št. 393,
izdal LPP. gnz-40100
Pavlin Jernej, Hruševje 86, Hruševje,
študentsko izkaznico, št. 81548600.
m-1818
Pavlovič Dejan, Nazorjev trg 5, Koper Capodistria, delovno knjižico. gni-39888
Plesničar Blaž, Kosovo polje 4, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana. gnz-40246
PLEŠKO CARS d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, Brezovica pri Ljubljani, potrdilo za registracijo uvoženega vozila renault
twingo, št. šasije: VF1C068A523209653,
carinjeno po ECL 7720 dne 6. 9. 2000.
gnv-40250
Potočnik Janez, Rovte v Selški dolini 9,
Selca, delovno knjižico. gnt-40202
Rančan Bogdan, Okrogarjeva 3, Celje,
delovno knjižico. gnt-40152
Ristovska Vesna, Dutovlje 34, Dutovlje,
delovno knjižico. gnz-39871
Rozman Borut, Jereka 44, Bohinjska Bistrica, delovno knjižico, izdala UE Jesenice. gnu-40155

Sitar Damijan, Visoko 33/b, Visoko, študentsko izkaznico, št. 26103934, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnx-39923
Smolec Saša, Pretnerjeva ulica 8, Postojna, študentsko izkaznico, št. 24030371,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnr-39879
Stojanović Slavica, Lendavska 25/a, Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1144583.
gny-40172
Strgar Danica, Volčje 13, Sromlje, delovno knjižico. gnj-40137
Suklan Žarko, Vodopivčeva 14/a, Koper - Capodistria, službeno izkaznico, št.
2165, izdal Telekom Slovenije d.d.
gno-39882
Sykaj Fejze, Križna 51, Ljubljana, delovno knjižico. gns-40178
Šilec Leopold, Žibernik 25, Rogaška
Slatina, delovno knjižico, izdala UE Šmarje.
gno-40132
Škornik Danijela, Gorica 22/a, Gorica
pri Slivnici, študentsko izkaznico, št.
61136092. m-1859
Šterpin Ivan, Kozlovičeva 9, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gnt-40077
Tič Trebušak Sandra, Ivana Pengova 13,
Domžale, delovno knjižico. gne-39867
TRANSSABOTIN d.o.o., Tolminskih Puntarjev 4, Nova Gorica, licenco za javni prevoz stvari v notranjem prostem cestnem prometu št. 2245/59, za tovorno vozilo DAF, z
reg. oznako GO 62-03J. gnb-40195
Turistica, Visoka šola za turizem, Portorož, preklicuje prazno podpisano naročilnico št. 116/2000, ki je bila izdana s strani
Turistice – Visoke šole za turizem.
Ob-38602
Turel Janez, Sketova ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-40140
Valentinčič Beti, Velika Račna 30/a, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gnm-39859
Valič Blaž, Povšetova 89/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 44000294, izdala
AGRFT. gnt-39927
Verboten Janez, Pod hribom 9, Bresternica, delovno knjižico, ser. št. 30496, izdana leta 1997. m-1871
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, preklicuje službeno izkaznico z reg. št. ZI-204/IS na ime Ivan
Stopar. Ob-38600
Žnidarčič Lara, Ivana Suliča 8/b, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
740606, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnk-40261
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VSEBINA
Sodni register
Celje
Murska Sobota
Prenehanje družb po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
Celje
Maribor
Nova Gorica

9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725

Evidenca statutov sindikatov

9726

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Oklici o skrbnikih in razpravah
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja

9726
9726
9726
9727
9728

Razpisi delovnih mest

9735

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-01-GD
ZJN-02-B
ZJN-02-GD
ZJN-02-S
Dvostopenjski javni razpis
ZJN-03-B - 42. člen

9735
9735
9735
9756
9763
9783
9783

ZJN-03-GD - 42. člen
ZJN-03-S - 42. člen
ZJN-04-B - 55. člen
ZJN-04-GD - 55. člen
ZJN-04-S - 55. člen
ZJN-05-B - Sposobnost
ZJN-05-S - Sposobnost

9786
9790
9792
9792
9792
9792
9800

Javni razpisi

9802

Objave delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

9806
9806
9806

Odločbe in sklepi po ZPOmK

9817

Razne objave

9818

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

9820
9820
9820
9820
9821
9822
9824
9825
9826

Nove telefonske številke
Spoštovani!
Nove telefonske številke:

Tajništvo
Računovodstvo
Naročnine
Prodaja
Preklici
Faks
Uredništvo
Uredništvo (javni razpisi...)
Faks uredništvo

01/ 425 14 19
200 18 60
425 23 57
200 18 38
425 02 94
425 14 18
425 73 08
200 18 66
425 01 99
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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar
Prva knjiga nove zbirke EU & Gospodarstvo

PREDPISI O DEVIZNEM
POSLOVANJU
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

10523

N AROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O DEVIZNEM POSLOVANJU

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

