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Sodni register
KRŠKO
Rg-208592
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00098 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBOVA,
p.o., sedež: Cesta bratov Gerjevičev 57,
8257 Dobova, pod vložno št. 1/02214/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo
naslova in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5082579
Firma: OSNOVNA ŠOLA DOBOVA
Skrajšana firma: OŠ DOBOVA
Sedež: 8257 Dobova, Kapelska cesta 25
Dejavnost, vpisana 10. 8. 1998: 5551
Storitve menz; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80410 Dejavnost vozniških
šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-208597
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00293 z dne 3. 8. 1998 pri subjektu vpisa NUKLEARNA ELEKTRARNA
KRŠKO, p.o., sedež: Vrbina 12, 8270
Krško, pod vložno št. 1/00120/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, skrajšano firmo, kapital, nadzorni svet, spremembo družbenikov, zastopnikov in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št. 5034345000
Firma: NUKLEARNA ELEKTRARNA
KRŠKO, d.o.o.
Skrajšana firma: NEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 30.630,000.000 SIT
Ustanovitelji: Združeno podjetje elektrogospodarstva Slovenije, Maribor, Vetrinjska
2, Soške elektrarne Nova Gorica v sestavi
ZP EGS, Nova Gorica, Savske elektrarne
Ljubljana v sestavi ZP EGS, Ljubljana, Ter-
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moelektrarna Trbovlje v sestavi ZP EGS,
Trbovlje, Toplarna Ljubljana v sestavi ZP
EGS, Ljubljana, Dravske elektrarne Maribor
v sestavi ZP EGS, Maribor, Elektrarna Šoštanj v sestavi ZP EGS, Šoštanj, Elektrarna
Brestanica v sestavi ZP EGS, Brestanica,
Elektroprivreda Dalmacije Split, Split – Republika Hrvaška, Elektroslavonija Osijek,
Osijek – Republika Hrvaška, Elektroprivreda Zagreb, Zagreb – Republika Hrvaška in
Elektroprivreda Rijeka, Rijeka – Republika
Hrvaška, izstopili 31. 7. 1998; Republika
Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 1. 8. 1998, vložila 30.630,000.000
SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Aralica Josip, razrešen 19. 2. 1996;
Rožman Stane, Krško, Naselje NE 5, razrešen 24. 7. 1997 kot zastopnik in imenovan
25. 7. 1997 za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Banič Ivo, Kovše Alojz, Tomšič Drago in Ogorevc Branko,
vstopili 20. 3. 1997, Čurković Ante, vstopil
10. 12. 1997, Kutle Ante in Belić Darko,
vstopila 23. 4. 1997, Nota Roman, vstopil
24. 11. 1997.
Dejavnost, izbrisana 3. 8. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije.
Dejavnost, vpisana 3. 8. 1998: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.
Vpis preoblikovanja družbe na podlagi
uredbe o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (Ur. l. RS,
št. 54/98).
Rg-208605
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom Srg št. 98/00247 z dne 17. 7. 1998
pri subjektu vpisa KOSTAK, komunalno
stavbno podjetje, d.d., sedež: Leskovška cesta 2/a, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/00132/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta in predložitev zapisnika
4. redne skupščine z dne 2. 7. 1998 s
temile podatki:
Matična št. 5156572
Član nadzornega sveta: Bah Vinko, izstopil 2. 7. 1998; Petan Branko, vstopil
2. 7. 1998.
Rg-209411
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00214 z dne 23. 9. 1998 pri
subjektu vpisa EXTRA-FORM, storitve in
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trgovina, d.o.o., Sevnica, sedež: Naselje
heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/03883/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo kapitala,
družbenikov in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št. 1214454
Osnovni kapital: 3,050.000 SIT
Ustanovitelj: Babič Vanja, Globoko, Piršenbreg 57, vstop 1. 6. 1998, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-209414
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00119 z dne 23. 9. 1998 pri
subjektu vpisa RUDAR, stanovanjsko, turistično-gostinska dejavnost, d.o.o., Senovo, sedež: Cesta kozjanskega odreda
14,
8281
Senovo,
pod
vložno
št. 1/01893/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme, naziva družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št. 5521688
Sedež: 8281 Senovo, Cesta kozjanskega odreda 4
Ustanovitelja: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, vstop
6. 8. 1991, vložek 415,300.325,50 SIT,
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5,
vstop 17. 4. 1992, vložek 1,430.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
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5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti s šifro K/74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.
Rg-209416
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00257 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa TSB, Tovarna kovinskih izdelkov, d.o.o., sedež: Ulica bratov Cerjakov 13, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/03915/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, omejitev pooblastil zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 1274422
Osnovni kapital: 56,400.000
Ustanovitelja: TPV, trženje in proizvodnja
opreme vozil, d.d., Novo mesto, Kandijska
cesta 60, in SOCAFIX TRANSFORMATER
DE FIL METALLIQUE, delniška družba po
francoskem pravu, Mulhouse – Francija, 24
rue del Thann, vstopila 7. 4. 1998, vložila
po 28,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podpečan Miroslav, Kapele, Župelevec 48, imenovan 7. 4. 1998, zastopa družbo z omejitvijo, da za sklepanje pogodb in
spodaj navedenih pravnih opravil potrebuje
pisno pooblastilo družbenikov, in sicer za:
sklepanje pogodb oziroma prevzemanje obveznost, ki ne sodijo v redni okvir dejavnosti
družbe; dajanje in najemanje dolgoročnih
kreditov oziroma posojil, dajanje poroštev
in garancij; dajanje in najemanje kratkoročnih kreditov oziroma posojil, ki letno presegajo 30,000.000 SIT; nakup, odtujevanje
in obremenjevanje sredstev družbe, razen
če to ni določeno z letnim programom dela;
odtujevanje in prevzemanje pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic; sklepanje pogodb o kapitalskih povezavah ali ustanavljanje družb in drugih pravnih oseb.
Rg-209417
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00315 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa NUMIP, vzdrževanje, montaža in proizvodnja, Krško, d.o.o., sedež:
Papirniška 17, 8270 Krško, pod vložno
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št. 1/03834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5970342
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žrtev 135 E
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 4010 Oskrba z elektriko.
Rg-209418
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00143 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa DUAL, storitveno podjetje,
d.o.o., Krško, sedež: Rostoharjeva 22,
8270 Krško, pod vložno št. 1/03505/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5829712
Ustanovitelja: Judež Ana, izstop 23. 4.
1998; Lipar Dušan, Krško, Dalmatinova ulica 8, vstop 23. 4. 1998, vložek 1,610.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Judež Ana, razrešena 23. 4.
1998; direktor Lipar Dušan, imenovan
23. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-209419
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00224 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa TERMOELEKTRARNA
BRESTANICA, d.o.o., sedež: Cesta prvih
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borcev 18, 8280 Brestanica, pod vložno
št. 1/00146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo kapitala in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5033772
Osnovni kapital: 1.849,937.509,34 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 30. 8.
1996, vložek 1.849,937.509,34 SIT, odgovornost: ostalo.
Člani nadzornega sveta: Božidar Toni in
Kolan Tinko, izstopila 5. 6. 1998, Zidarič
Edi, izstopil 20. 2. 1998, in Fabijan Drago,
izstopil 30. 10. 1998; Mijovič Breda, Mozer Silvana in Novšak Martin, izstopili in ponovno vstopili 5. 6. 1998, Dimnik Jože,
Podbevšek Marko, Lipoglavšek Leonida in
Malgaj Tomislav, vstopili 5. 6. 1998.
Rg-209420
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00238 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa METALNASEN, proizvodnja in trgovina gradbene in strojne opreme, d.o.o., sedež: Titova cesta 52, 8281
Senovo, pod vložno št. 1/03831/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, poslovnih deležev,
zastopnikov in dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5969999
Firma: METALNASEN, projektiranje,
inženiring, svetovanje, d.o.o.
Ustanovitelj: Simončič Marjan, Mirtič
Ksenija, Krainz Manfred, Đuranović Borislav, Nanut Sonia in Dockweiler – Umland,
trgovina z jekli in metali, d.o.o., Ljubljana,
izstopili 22. 6. 1998; METALNASEN, projektiranje, inženiring, svetovanje, d.o.o., Senovo, Titova cesta 52, vstopil 22. 6. 1998,
vložil 870.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simončič Marjan, razrešen 22. 6.
1998; direktor Kodelja Jaroslav, Senovo,
Cankarjeva 20, imenovan 22. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92512
Dejavnost arhivov.
Pri dejavnosti s šifro K/74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.
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Rg-209426
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00195 z dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
KRŠKO, p.o., sedež: Šolska ulica 1a,
8270 Krško, pod vložno št. 1/00207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo
zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5114055
Firma: VRTEC KRŠKO
Skrajšana firma: VVZ KRŠKO
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Urek Polonca, razrešena 1. 10.
1996; ravnatelj Tomažin Dušan, Krško,
Gruenova 8, imenovan 1. 10. 1996, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-209427
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00225 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa BISLIMAJ FADIL IN BISLIMAJ
EJUP, gradbeništvo in storitve, d.n.o., sedež: Trg svobode 1, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/03932/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova
družbe s temile podatki:
Matična št. 1305816
Sedež: 8290 Sevnica, Ribnik 54
Rg-209429
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00175 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa JELEN, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kapele, sedež: Kapele 16, 8258
Kapele, pod vložno št. 1/02631/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov
in poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št. 5654785
Firma: JELEN, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JELEN, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Trg izgnancev 4
Ustanoviteljica: Videnič Hermina, izstop
29. 4. 1998; Rožič Ivanka, Brežice, Kregarjeva 9, vstop 2. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-209430
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00270 z dne 1. 9. 1998, pod
št. vložka 1/03955/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1317083
Firma: CYNAR, trgovina s pijačami,
d.o.o.
Skrajšana firma: CYNAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Trg svobode 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dobrajc Roman, Štore,
Kompole 24, in Verbič Ivan, Žalec, Aškerčeva ulica 11, vstopila 10. 7. 1998, vložila

po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Verbič Ivan, imenovan 10. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
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Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod šifro K/74.12 pa
je izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-209431
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00105 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa HERMES, računalništvo, trgovina, poslovne storitve, d.o.o., sedež: Cesta 4. julija 57, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/01396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, naslova družbe in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5431948
Sedež: 8270 Krško, Tovarniška 12
Osnovni kapital: 15,307.355 SIT
Ustanovitelja: Stanko Frančiška in Stanko
Miran, oba iz Krškega, Stritarjeva 17, vstopila 16. 10. 1990, vložila po 7,653.677,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo
založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5274 Druga popravila, d.n.; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220

Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti s šifro 74.120 je izvzeta
revizijska dejavnost.
Rg-209432
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00103 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa SARA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Leskovec pri Krškem, sedež: Ulica 11. novembra 41, 8273 Leskovec
pri Krškem, pod vložno št. 1/02788/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št. 5692636
Osnovni kapital: 1,512.140 SIT
Ustanovitelj: Pustišek Ivan, Leskovec pri
Krškem, Ulica 11. novembra 41, vstop
10. 11. 1992, vložek 1,456.070 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
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cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti s šifro K/74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-209433
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom Srg št. 98/00058 z dne 1. 9. 1998
pri subjektu vpisa RADIO POSAVJE –
STUDIO BREŽICE, družba za radijsko
dejavnost, d.o.o., Brežice, sedež: Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice, pod vložno št. 1/00342/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov
s temile podatki:
Matična št. 5295831
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zore Srečko, razrešen 22. 12. 1997;
direktor Špiler Peter, Krško, Kostanjek 18,
imenovan 22. 12. 1997, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.
Rg-209434
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00185 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa SL – INŽENIRING, investicij-
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ski in izvajalski inženiring, Boršt, d.o.o.,
sedež: Boršt 12 B, 8263 Cerklje ob Krki,
pod vložno št. 1/01985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5534623
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2030
Stavbno mizarstvo; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi

in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-209436
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00158 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa GEMIS, podjetje za gradbeno ekonomski marketing, inženiring
in svetovanje, d.o.o., sedež: Cesta prvih
borcev 11, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/00764/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5354838
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Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-209437
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00112 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ARTIČE,
p.o., sedež: Artiče 39, 8253 Artiče, pod
vložno št. 1/02211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5083559
Firma: OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
Skrajšana firma: OŠ ARTIČE
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 01132
Sadjarstvo; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
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vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-209438
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom Srg št. 98/00139 z dne 31. 8. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE, p.o., sedež: Pišece 34, 8255 Pišece, pod vložno št. 1/02213/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št. 5082595
Firma: OSNOVNA ŠOLA MAKSA
PLETERŠNIKA PIŠECE
Skrajšana firma: OŠ PIŠECE
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 5551
Storitve menz; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80410 Dejavnost vozniških
šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-209439
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00136 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa AEM, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Brežice, sedež: Marof 2, 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/03863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št. 1193317
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Murati Adem, Tetovo – Makedonija,
Mala Rečica 164, imenovan 15. 4. 1998.
Rg-209441
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00087 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ENERGETSKI SERVIS,
vzdrževanje energetskih naprav in objektov, d.o.o., Brežice, sedež: Prešernova 9a, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/01809/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5499879
Ustanovitelj: ENERGETSKI SERVIS E. S.,
vzdrževanje energetskih naprav in objektov,
d.o.o., Ljubljana, izstop 20. 3. 1997; Planinc Miran, Ljubljana, Palmejeva ulica 18,
vstop 24. 1. 1991, vložek 1,510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-210364
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00320 z dne 7. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ŽITO PEKARNA KRŠKO,
d.o.o., sedež: Cesta 4. julija 86, 8270
Krško, pod vložno št. 1/01132/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo kapitala in ustanoviteljev ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5081491
Osnovni kapital: 63,236.000 SIT
Ustanovitelj: ŽITO, prehrambena industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska 154, vstop
22. 12. 1998, vložek 63,236.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TOZD PEKARNA
KRŠKO, n.sub.o., izstop 2. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na drobno;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet.
Vpis lastninskega preoblikovanja družbe
na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01508/1193-1998/SD z dne 2. 9.
1998.
Rg-210366
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00114 z dne 7. 10. 1998 pri
subjektu vpisa EVROLINK, trgovina,
uvoz-izvoz, zastopstvo, d.o.o., sedež: Slovenska vas, IC 223, 8261 Jesenice na
Dolenjskem, pod vložno št. 1/03748/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, osnovnega kapitala,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št. 5897807
Osnovni kapital: 43,103.448 SIT
Ustanovitelj: VALTEC, d.o.o. za trgovinu, uvoz-izvoz i zastopanje, Sveta Nedelja –
R Hrvaška, Samoborska cesta 59, vstop
22. 12. 1997, vložek 41,603.448 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Curhalek Franc in prokurista Poljak
Damir in Filipee Alan, razrešeni 22. 12.
1997; direktor German Andrej, Brežice, Bizeljska cesta 20, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Schwager Berislav,
Ključ Brodvečki – R Hrvaška, Mokrička 25,
imenovana 22. 12. 1997.
Rg-210373
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00272 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA KULTURO IN
PROSVETO SEVNICA, p.o., sedež: Kvedrova 28a, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/00148/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev pri prevzeti družbi –
pripojitev ZAVODA ZA KULTURO IN
PROSVETO SEVNICA, p.o., k RADIO
SEVNICA, s temile podatki:
Matična št. 5052882
Pripojitev k RADIO SEVNICA na podlagi
odloka o pripojitvi, ki ga je sprejel Občinski
svet občine Sevnica dne 25. 3. 1998. Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni register po sedežu prevzemne družbe.
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Rg-210380
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom Srg št. 98/00086 z dne 28. 9. 1998
pri subjektu vpisa LIPA KOSTANJEVICA,
struženi elementi iz lesa in stavbno pohištvo, d.o.o., sedež: Krška cesta 7,
8311 Kostanjevica na Krki, pod vložno
št. 1/01243/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, članov nadzornega sveta in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5410002
Ustanovitelji: DOLENJSKA BANKA, d.d.,
Novo mesto, izstopila 31. 12. 1997; Miklavž
Silvester, Kostanjevica na Krki, Velike Vodenice 4, vložek 6,437.981,60 SIT, Jordan
Slavica, Kostanjevica na Krki, Dolnja Prekopa 56a, vložila 1,251.829,75 SIT, in Košak
Anton, Kostanjevica na Krki, Ulica talcev 13,
vložil 1,251.829,75 SIT – vstopili 31. 12.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Patty Jože,
Thorževskij Sergij in Košak Tone so izstopili
16. 2. 1998.
Rg-210375
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom Srg št. 98/00254 z dne 28. 9. 1998
pri subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE SEVNICA, d.d., sedež: Trg svobode 1, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/00170/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, članov nadzornega sveta in tipa zastopnika s
temile podatki:
Matična št. 5000661
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Janc Kristijan, Studenec, Ponikve 24, razrešen 14. 5. 1998 kot član uprave in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Članici nadzornega sveta: Gorišek Jože
in Remar Zdravko, izstopila 19. 12. 1997;
Sočič Jožica in Stopinšek Marija, vstopili
19. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.
Rg-210381
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00288 z dne 25. 9. 1998 pod
št. vložka 1/03959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1317873
Firma: IQA, zagotavljanje kakovosti in
nadzor, d.o.o.
Skrajšana firma: IQA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov
Cerjakov 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Dukić Ines, Zagreb –
R Hrvaška, Vučetićev prilaz 5, vstop 7. 7.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dukić Predrag, Brežice, Cesta bratov Cerjakov 36, imenovan 7. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti s šifro K/74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.
Rg-210382
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00316 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa Q TECHNA, tehnične in poslovne storitve, Krško, d.o.o., sedež: Milke Kerin 9, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/02368/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti
in sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št. 5609984
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žrtev 135 E
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 8042 Drugo izobraževanje.
Dejavnost, izbrisana 25. 9. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

LJUBLJANA
Rg-210307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03994 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SINCHRO, Podjetje za finančne in
poslovne storitve, d.o.o., Kamnik, sedež:
Šutna 19, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/11509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča imenovanje prokurista s temile podatki:
Matična št. 5942594
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kolarič Andrej, razrešen 16. 4. 1996.
Rg-210307a
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06982 z dne 10. 12. 1998 pri subjektu
vpisa SINCHRO, Podjetje za finančne in
poslovne storitve, d.o.o., Kamnik, sedež:
Šutna 19, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/11509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravi sklep Srg 3994/98 zaradi
vpisa prokurista s temile podatki:
Matična št. 5942594
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kolarič Andrej, Domžale, Bistriška 9,
imenovan 2. 3. 1998.

PTUJ
Rg-209256
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00167 z dne 13. 7. 1998 pod
št. vložka 1/09596/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1305727
Firma: MEGA MARKETING, marketinške storitve in management, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGA MARKETING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Zgornja Hajdina 163
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelja: Huzjan Luka, vložil
1,890.000 SIT in Huzjan Mira, vložila
210.000 SIT, oba iz Ptuja, Zgornja Hajdina
163, vstopila 28. 5. 1998, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Huzjan Luka, imenovan 28. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava
naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje
preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne
preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna,
proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2210
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
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2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-

mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
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urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
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inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-

nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov;90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanaliazcija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
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javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 92530 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.
Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov;
d.n.; je izvzeto posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti J 67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti
K 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, pa je
izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-209257
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00121 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa TINACOM, trgovina, promet, gostinstvo in turizem, d.o.o., sedež:
Ul. 5. Prekomorske 9, 2250 Ptuj, pod št.
vložka 1/07261/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
uskladitev dejavnosti s standardno kasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5770769
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določe-
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nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;

52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 27. 5. 1997.
Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.
je izvzeto posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti J 67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic.
Rg-209259
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00236 z dne 26. 8. 1998 pod
št. vložka 1/09597/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1323318
Firma: GIMNAZIJA ORMOŽ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2270 Ormož, Hardek 5
Ustanoviteljici: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, in Občina Ormož, Ormož, Ptujska cesta 6, vstopili 9. 7.
1998, odgovornost: odgovarjata do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Surić Marjana, Ptuj, Ul. 5. Prekomorske brigade 14, imenovana 9. 7. 1998,
zastopa zavod kot v.d. ravnateljice brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 2215
Drugo založništvo; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
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Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja, 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80210
Srednješolsko splošno izobraževanje;
80422 Srugo izobraževanje, d.n.
Rg-209261
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00226 z dne 20. 8. 1998 pri
subjektu vpisa PERUTNINARSKA ZADRUGA PTUJ, PZP, z.o.o., sedež: Spodnja Hajdina 17, 2288 Hajdina, pod št. vložka
1/00067/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5636981
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Visenjak Slavko, razrešen 14. 4.
1997; direktor Tkalec Andrej, Hajdina, Zg.
Hajdina 122a, imenovan 15. 4. 1997, zastopa zadrugo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Rg-209263
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00018 z dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa GEBRÜDER WEISS, Internacionalna špedicija in logistika, d.o.o., sedež: Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj,
pod št. vložka 1/09504/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5871638
Pri dejavnosti I 63.40 se črta besedilo:
razen izdajanja in posredovanja transportnih
dokumentov in tovornih listov.
Rg-209264
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00243 z dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa DIJAŠKI DOM PTUJ, sedež:
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Arbajterjeva ulica 6, 2250 Ptuj, pod št.
vložka 1/00914/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in
ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5167086
Ustanoviteljica: Občina Ptuj, izstop
13. 2. 1992; Republika Slovenija, Ljubljana,
Gregorčičeva
20,
vstop
13. 2. 1992, odgovornost, odgovarja do
določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Starkl
Bogdana, razrešena 31. 8. 1998; ravnatelj
Neudauer Matjaž, Ptuj, Klepova 47, imenovan 1. 9. 1998, zastopa dom brez omejitev.
Rg-209266
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00252 z dne 7. 9. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VIDEM, sedež: Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri
Ptuju, pod št. vložka 1/00281/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5087171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Černila Marija, razrešena 1. 9.
1997; ravnateljica Šmigoc Marija, Videm pri
Ptuju, Pobrežje 118d, imenovana 1. 9.
1997, zastopa šolo brez omejitev.
Rg-209273
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00159 z dne 11. 9. 1998 pri
subjektu vpisa 4 A, proizvodnja, predelava in trgovina, d.o.o., sedež: Cvetlična
ulica 1, 2270 Ormož, pod št. vložka
1/09560/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1194836
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 7. 5. 1998.
Rg-210791
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00195 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MREŽO KOVINOPLAST, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Lovrenc
122/e, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, pod št. vložka 1/04335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5519144
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-

tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 8. 6. 1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
CELJE
Srg 94/01562
Rg-200182
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01562 z dne 8. 1. 1998 pod št. vložka
1/02595/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:
Firma: METALS AND MINERALS S.L.
INC. – METALI IN MINERALI, S.L. ter ostalo, trgovsko in storitveno podjetje
Skrajšana
firma: METALS
AND
MINERALS S.L. Inc. – Metali in minerali
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3230 Šentjur, Pod Vrbco 23/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Nikolič Marjana in Bračun
Marta.
Sklep družbenic z dne 20. 4. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 1562/94 z dne 24. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 4895/94 z dne 8. 1.
1998). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Nikolič Marjana, Silbergasse 50, 1190 Wien,
Avstrija in Bračun Marta, Pod vrbco 23/a,
Šentjur.
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Srg 8162/94
Rg-298
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
FENUS, podjetje za svetovanje,
upravljanje in inženiring, d.d., Nazorjeva
12, Ljubljana, reg. št. vl. 1/18642/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščne z dne 16. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Aleš Tomažin, Ob sotočju 6, Ljubljana, Lidija Kolenc Paulin, Titova 194, Ljubljana in Boštjan Žabkar, Plevančeva 40, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 59.400 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila
morebitnih
preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
59.400 SIT prenese v celoti na ustanovitelje, vsakemu po 19.800 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 2. 1995
Srg 6497/98
Rg-299
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba BLICK TRADE, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanovitelja z dne 5. 11. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Matjaž Pust, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 15, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT in vse premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 1998
Srg 4997/98
Rg-300
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
KRONA 92, proizvodno trgovsko podjetje, Pot kurirjev 8, Domžale, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 3. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Korbar Andreja, Domžale, Pot kurirjev 8, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
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plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku 8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1998
Srg 7025/96
Rg-301
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ELS, d.o.o., Slovenčeva 127, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tomaž Bajuk, Slovenčeva
127, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja Tomaža Bajuka.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 1998
Srg 5012/98
Rg-302
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
FIMA INTERNACIONAL – finančni management, d.o.o., Ljubljana, Breg 12,
reg. št. vl. 1/13335/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 26. 8. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta INTERKONTRAKT, poslovni in finančni inženiring, d.o.o., Ulica heroja Bračiča 14, Maribor in Anton Potočnik
ml., Ulica Pohorskega bataljona 54a, Zgornja
Polskava, z ustanovitvenim kapitalom
188.500 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 1998

MARIBOR
Srg 1537/98
Rg-297
Družba VENDING & CO, podjetje za
posredovanje, trgovino, uvoz in izvoz,
Kamnica, Potokarjeva 8, reg. št. vl.
1/6987-00, katere družbenika sta Bračič
Darko, Potokarjeva ul. 8, Kamnica in Ambrožič Vita, Cesta XIV. divizije 1, Maribor,
po sklepu družbenikov z dne 9. 9. 1998
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Bračič Darko in Ambrožič Vita.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
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 2. 12. 1998
Srg 529/98
Rg-303
Družba ŠTURM, SMOGAVEC IN
DRUGI, trgovina, prevoz, d.n.o., Devina
14/c, Slovenska Bistrica, reg. št. vl.
1/5160-00, katere družbeniki so: Smogavec Anton, Smogavec Simon, Smogavec
Matjaž in Smogavec Silva, vsi Devina 14/c,
Slovenska Bistrica, po sklepu družbenikov
z dne 31. 3. 1998, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Smogavec
Anton, Smogavec Simon, Smogavec Matjaž in Smogavec Silva.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
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 2. 12. 1998

NOVA GORICA
Rg-26393
Družba ECHO, svetovanje, zastopanje, inženiring, d.o.o., Idrija, s sedežem
Vodnikova 22, Idrija, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1049-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 28. 12. 1994.
Ustanovitelja sta Robert Lapajne, Grilčeva 30, Idrija in Zdenka Kumer, Vodnikova
22, Idrija, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada obema ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev 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 28. 12. 1994
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Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 104-04-0015/98-002
Ob-8963
Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije je določen kot
reprezentativni sindikat v dejavnosti.
Št. 104-04-0013/98-002
Ob-8964
Sindikat gozdarstva Slovenije je določen kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 024-1/98-125
Ob-8938
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata delavcev trgovine
Slovenije, Sindikat Gardenia Ars florae, Trg MDB 4, Ljubljana, sprejeta dne
18. 4. 1996, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 125 z dne 8. 12. 1998.
Št. 121-13/98-08
Ob-8939
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila za delovanje sindikata zdravstva in socialnega varstva v zavodu Bolnišnice Golnik – Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, sedež sindikata je Golnik 36, Golnik.
Pravila za delovanje sindikata v zavodu
Bolnišnice Golnik – Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo so z dnem izdaje te odločbe, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 155.
Št. 028-4/98
Ob-8940
Temeljni akt – pravila sindikata Zavoda OŠ Zadobrova, Zadobrovška 35,
Ljubljana, matična številka 1158694, se
z dnem 21. 10. 1998 hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v
evidenci statutov pod zap. št. 112.
Št. 028-110/98
Ob-8941
Pravila sindikata KNSS – Neodvisnost KAM-BUS, d.d., s sedežem v Kamniku, Maistrova 18, se hrani pri Upravni
enoti Kamnik.
Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 39 z dne 23. 11.
1998.
Št. 013-002/98
Ob-8956
Pravilnik sindikata družbe Mc Donalds
Slovenija, Neodvisnost KNSS, ki je bil
sprejet na ustanovnem zboru sindikata
podjetja dne 9. 11. 1998, se shrani pri
RS – Upravni enoti Velenje.
Pravilnik je vpisan v evidenci statutov
sindikatov pod št. 85, dne 9. 12. 1998.
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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 48/98
R-216
Franjo Kocen, Ul. Frankolovskih žrtev
15, Celje, roj. 24. 9. 1931, je pogrešan od
avgusta 1993 (na predlog Kocen Rozalije,
Ul. Frankolovskih žrtev 15, Celje).
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 11. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 69/96
R-199
To sodišče je v pravdni zadevi opr. št. P
69/96 tožeče stranke Angele Grebenc,
Grebenje 3, Vel. Lašče, ki jo zastopa odvetnik Janez Gruden iz Ljubljane, proti toženi stranki Francu Strnadu, Cesta 10, Videm Dobrepolje, sedaj neznanega bivališča v tujini, zaradi priznanja lastninske pravice na nepremičnini, na podlagi II.
odstavka 84. čl. ZPP, točka 5., postavilo
tožencu Francu Strnadu začasno zastopnico Barbaro Preskar, Puterlejeva 12, Ljubljana, ki bo zastopala toženca v tem postopku vse dotlej, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 10. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije
St 42/98
S-519
To sodišče je s sklepom St 42/98 dne
7. 12. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Stol Fagus, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska 45.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 1998

St 26/98
S-520
To sodišče je s sklepom opr. št. St
26/98 z dne 8. 12. 1998 začelo stečajni
postopek nad družbo Steklarna, d.d., Hrpelje, Reška cesta 47, Kozina.
V stečajnem postopku se bo za dolžnika
uporabljala firma Steklarna, d.d., Hrpelje,
Kozina – v stečaju.
Za stečajno upraviteljico se določi Renata Planinšek, dipl. ek., iz Jelerjev 19, Škofije.
Upnike pozivamo, da 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 22. 3.
1999 ob 9. uri, v sobi št. 153/I tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika Steklarna, d.d., Hrpelje – v stečaju.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 8. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 12. 1998
St 24/96
S-521
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/96 sklep z dne 20. 11. 1998.
Stečajni postopek nad dolžnikom Orbis,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, Velenje,
se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris
stečajnega dolžnika: Orbis, d.o.o., Velenje,
Partizanska 12, Velenje, iz sodnega registra.
Sklep se objavi tudi na oglasni deski sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 11. 1998
St 12/98
S-522
To sodišče je s sklepom opr. št. St
12/98 z dne 9. 12. 1998 začelo postopek prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom Planika Kranj, Podjetje za trženje in proizvodnjo obutve, d.d., Savska
loka št. 21, Kranj.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen dosedanji stečajni upravitelj Franc
Sladič, Vurnikova 11, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana,
2. Gorenjska banka, d.d., Kranj, Bleiweisova 20, Kranj,
3. SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana,
4. Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Kranj, Bleiweisova 20, Kranj,
5. Dušan Valand, Tuga Vidmarja 2, Kranj,
kot delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 12. 1998
St 499/93
S-523
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Riko Robotika, d.o.o., Rib-
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nica in Riko FRS, d.o.o., Ribnica – v stečaju, za dne 16. 2. 1999 ob 10.30, v sobi
352/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 10. 12. 1998
St 47/96-152
S-524
To sodišče je dne 7. 12. 1998 s sklepom opr. št. St 47/96 ustavilo nadaljnje
vnovčevanje stečajne mase, ker bi nadaljnja
izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške in zaključilo stečajni postopek nad
podjetjem Metalna TIS, Proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Zagrebška 20.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti pisno v dveh izvodih pri Okrožnem
sodišču v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 1998

Razpisi
delovnih mest
Št. 926/98
Ob-8920
Svet Zavoda za usposabljanje Janeza
Levca Karlovška cesta 18, Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96)
ter imeti pedagoške, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela in programskimi usmeritvami za vodenje in razvoj zavoda v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov zavoda s pripisom “za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Zavod za usposabljanje
Janeza Levca, Ljubljana
Ob-9009
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica razpisuje delovno mesto
direktorja doma (reelekcija).
Kandidati morajo poleg splošnih in z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da imajo visoko ali višjo šolo, ki izobražuje za socialno delo, visoko ali višjo šolo
psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri ter imajo opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem varstvu ter 5 let
delovnih izkušenj na področju socialnega
varstva;
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ali
– da imajo izobrazbo za poklic zdravnika, visoko ali višjo izobrazbo za poklic medicinske sestre, opravljeno pripravništvo in
strokovni izpit po predpisih zdravstvenega
varstva ter 5 let delovnih izkušenj;
– da predložijo program dela doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Dom
dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva
35, 4240 Radovljica, z oznako “za razpisno
komisijo”, v 8 dneh po objavi.
Kandidati bodo o izidu obveščeni v
15 dneh po opravljeni izbiri.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Ob-9019
Vlada Republike Slovenije, Komisija za
kadrovske in administrativne zadeve, razpisuje delovno mesto
načelnika Upravne enote Grosuplje.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom in posebnih pogojev, ki jih določa 4. člen zakona o delavcih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-2, 4/93 in
70/97) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega 5 let na vodilnih funkcijah ali delovnih
mestih v državnih organih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti ter poznavanje dela v upravi, kar kandidati dokazujejo z dosedanjim delom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Datum sklenitve delovnega razmerja bo določen z aktom o imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in podatki o dosedanjem delu sprejema kadrovska služba Vlade Republike Slovenije,
Erjavčeva 15, Ljubljana, 8 dni po objavi. O
izidu bomo kandidate obvestili v 8 dneh po
izbiri.
Vlada Republike Slovenije
Komisija za kadrovske
in administrativne zadeve
Ob-9045
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja šola za poštni promet, Ljubljana, Celjska 16, razpisuje prosta delovna
mesta
predavateljev za izvajanje višješolskega strokovnega programa izobraževanja Poštni promet, za pridobitev izobrazbe “tehnolog poštnega prometa”,
za predmete:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
(angleški, nemški jezik),
2. poslovno sporazumevanje in vodenje,
3. ekonomika in menedžment podjetij,
4. varnost in varstvo pri delu,
5. računalništvo in informatika,
6. pogodbeno pravo,
7. poglavja iz statistike in poslovne matematike,
8. trženje in kakovost storitev,
9. organizacija poštne dejavnosti,
10. notranji poštni promet,
11. mednarodni poštni promet,
12. denarno poslovanje,

13. logistika,
14. ekonomika poštnega poslovanja,
15. praktično izobraževanje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96), pravilnika o postopku za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 17/96), odredbe o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
84/98) ter kriterijev za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 27/96).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov: Višja šola za poštni promet, ŠC za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana, Celjska 16, informacije: tel.
061/320-168,
1324-160,
faks
061/346-681.
Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije
Višja šola za poštni promet

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Razveljavitev
Št. 402-1/98
Ob-9010
RS, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v zvezi z javnim razpisom,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 62 z
dne 11. 9. 1998, Ob-6446, za nakup pisarniške in druge birotehnične opreme razveljavlja postopek oddaje javnega naročila v
delu aparati fotokopirni A4/A3 ter aparati
fotokopirni A4.
RS, Ministrstvo za pravosodje

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o
javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga
Št. 372/98
Ob-8991
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: SNG Drama Ljubljana in SNG Opera
in Balet Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana,
faks 061/223-885.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup ustreznega zemljišča za skladišča in za gledališke delavnice ali zemljišča z ustreznimi objekti za
skladiščenje in za gledališke delavnice.
Količina: nekaj tisoč kvadratnih metrov.
Vrednost: več kot 150,000.000 SIT.
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3. Kraj dobave: Ljubljana z okolico.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: prva polovica leta
1999.
5. Morebitne druge informacije: zainteresirani ponudniki se lahko javijo naročnikoma, ki jih bosta pravočasno pisno obvestila
o datumu objave naročila. Kontaktna oseba
je Marko Gorjanc, pomočnik ravnatelja SNG
Drama Ljubljana, tel. 061/221-479.
SNG Drama Ljubljana
SNG Opera in Balet Ljubljana

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. 780/98
Ob-8955
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Grajska ul. 7,
2000 Maribor, faks 062/22-01-427.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja ceste in kompletne komunalno-energetske
infrastrukture v območju zazidave C-4 v
Mariboru.
Ocenjena vrednost del: 420,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Maribor, območje
zazidave centralne cone C 4.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: ni.
Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, d.o.o.
Št. 781/98
Ob-8993
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Grajska ul. 7,
2000 Maribor, faks 062/22-01-427.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija Pobreške ceste, komplet s komunalno infrastrukturo od Titovega mostu
do Nasipne ulice.
Ocenjena vrednost del: 220,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Maribor, Pobreška
cesta.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: ni.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, d.o.o., Maribor
Ob-8999
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: modernizaci-
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ja R2-472/1351 Marija Reka-Podmeja,
od km 7.800 do km 9.800, ocenjena
vrednost del: 250,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Marija Reka-Podmeja.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 15. 3.
1999.
5.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Ob-9001
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija ceste R2-428, in sicer: razširitev krivin, ureditev odvodnjavanja, gradnja propustov in opornih zidov, ocenjena vrednost del: 195,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Pavličevo Sedlo.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 15. 3.
1999.
5.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev
Ob-8907
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/854-986.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozov za
zaposlene Premogovnika Velenje na delo in z dela za obdobje enega leta; ocenjena vrednost naročila je ca. 205,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: mesto Velenje in Velenje z okolico (največja oddaljenost posamezne relacije je 53 km).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: prevozne storitve se opravljajo v mestnem, primestnem in medkrajevnem prometu.
Premogovnik Velenje
Št. 193-28/98
Ob-9046
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Narodna in Univerzitetna knjižnica,
Turjaška 1, Ljubljana, tel. 2001-100, faks
213-052.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem skladiščnih prostorov (ca. 5.000 m2) in poslovnih pro-

storov (ca. 500 m2) na skupni lokaciji za
dobo najmanj 5 let, z možnostjo odkupa ali
leasinga;
Ocenjena vrednost je ca. 750,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana, največ 10 km
od sedeža naročnika.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: marec 1999.
5. Morebitne druge informacije:
– nosilnost skladišč ca. 7kn/m2,vlaga
cca 40%, temperatura ca. 19°C;
– v neposredni bližini prostorov ca. 60
parkirišč;
– kontaktna oseba Aleš Sketelj.
NUK, Ljubljana

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

Št. 5-98
Ob-8881
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Krško, tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Krško, Kostanjevica in Senovo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje EL.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v letu 1999 po dogovoru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun
51600-603-30902, virman ali splošna položnica.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 12. 1998 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Justina Jelaršič, CKŽ 56, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1998 ob 12. uri, na naslovu ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 12. 1998.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 12. 1998
do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na ZD Krško, CKŽ 56, 8270 Krško, pri
Metki Planinc, tel. 0608/21-204, int. 227,
faks 0608/22-037.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
76 z dne 6. 11. 1998, Ob-7819.
Zdravstveni dom Krško
Št. 37/98
Ob-8912
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska c. 50, 1000, Ljubljana, (061)
132-41-40.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški artikli (podrobneje je vrsta in količina določena v razpisni
dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelji se lahko potegujejo samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: dobava je sukcesivna, za obdobje od 5. 2. 1999 do 5. 2.
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
5. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Mateja Šega, po
preselitvi Ministrstva, ki je predvidena za
15. december 1998, pa na naslovu: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
predložitev ponudb, t.j. 8. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago brezplačno
7. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pisne ponudbe z naslovom ponudnika in z oznako: “Ne odpiraj,
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ponudba za javni razpis-pisarniški artikli” ter
z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani, morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah
na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50,
1000 Ljubljana, in sicer do preselitve Ministrstva v nove prostore, ki bo predvidoma
15. decembra 1998, po tem pa na naslov:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
Priporočamo, da ponudniki pred oddajo
ponudbe preverijo naslov naročnika.
Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno petka, 8. 1. 1999 do 12. ure.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, sejna soba, dne 11. 1. 1999 ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajana določila v drugih dokumentih: plačilo naročila
je po dobavi, najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za prodajo predmetnega javnega naročila.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila: osnovno merilo za izbor je cena. Ob enaki
ceni pa:
– reference pri dobavi predmeta javnega razpisa naročniku in drugim državnim organom,
– širši in kakovostnejši popis dodatnih
artiklov,
– ugodnejše cene za dodatne artikle,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku (npr. količinski popusti)
– plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu se dobi na naslovu naročnika pri Mateji
Šega.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 04/98
Ob-8914
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Teharska
49,
3000
Celje,
tel.
063/483-721, faks 063/443-114.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: delovno vozilo za črpanje in odvoz fekalij z dodatno črpalko za
čiščenje hišne kanalizacije, največja
skupna masa 18.000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi celoto.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje do 30. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javne naprave, j.p., d.o.o., Teharska 49, 3000
Celje, Meta Širca, tel. 063/483-721.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
objave razpisa do vključno 8. 1. 1999 od
7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
položnico na žiro račun Javne naprave, j.p.,
d.o.o., št. 50700-601-105261.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 1. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, Meta Širca.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska
49, 3000 Celje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 30. 1. 1998.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 30. 4. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: zaželjeno je plačilo brez
avansa in obročno odplačevanje.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 15. 1. 1999 do
9. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Janez Karo, tel. 063/483-721.
16., 17.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje
Št. 04-35-10276/2-98
Ob-8915
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/14-14-510, 061/140-10-55.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: blago se bo dobavilo
na lokacije carinarnice Celje, Dravograd,
Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana in CURS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 430 parov ženskih letnih čevljev in 430 parov ženskih zimskih čevljev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zainteresirani ponudnik se lahko poteguje za
izdelavo in dobavo posameznega predmeta
javnega naročila ali za izdelavo in dobavo
predmetov javnega naročila v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska vrednost javnega naročila je
6,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orientacijska vrednost izdelave in dobave ženskih letnih čevljev je 2,800.000 SIT. Orientacijska vrednost izdelave in dobave ženskih zimskih čevljev je 3,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za
ženske letne čevlje 15. 5. 1999 in za ženske zimske čevlje 30. 9. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 5. 1999 oziroma 30. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dipl.
ek. Barbara Gašperlin, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 7. nadstropje, soba št. 723, tel.
061/140-10-44,
int.
22-77
in
061/441-219.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 1. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
7. nadstropje, vložišče – soba št. 719.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 1999 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe;
9.2. izjava ponudnikove poslovne banke, da bo izdala po nalogu ponudnika garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, z veljavnostjo
6 mesecev po opravljeni dobavi.
10., 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 naslednja dokazila, da se mu prizna sposobnost: kot v razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– cena,
– garancijska doba.
Merila so glede na pomen v postopku
ocenjevanja ponudb navedena po padajočem vrstnem redu. Merilo pod prvo alineo
je izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi neusposobljenost in nesposobnost ponudnika. Usposobljenost in sposobnost ponudnika se bosta ugotavljali na podlagi dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacij.
15., 16., 17.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-8925
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38, Kočevje, tel. 061/851-430, faks 061/853-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: FCO dislocirano
skladišče v prostorih naročnika (Kočevje,
Ljubljanska cesta 38), ki ga organizira ponudnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni material za
vzdrževanje in izgradnjo komunalne infrastrukture. Količina in specifikacija blaga
sta razvidni v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne –
dobavitelj mora ponuditi dobavo vsega razpisanega vodovodnega materiala.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo – Jožica Lavrač, tel. 061/851-430 (ob
dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 51300-601-10308, z navedbo predmeta naročila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 11. 1. 1999
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38,
Kočevje, tajništvo (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 8. uri v tajništvu Komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica,
Ljubljanska cesta 38, Kočevje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10%, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj
(Ur. l. RS, št. 73/97).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpiranjem ponudb velja določilo 28. člena zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. osebi Matija Klarič, Klepac Ivan,
tel. 061/851-430, faks 061/853-182.
Naročnik si pridržuje pravico do eventualno manjše ali večje nabave vodovodnega materiala od razpisane količine glede na
pridobljena dela oziroma na razpoložljiva finančna sredstva. V obeh primerih izbrani
ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine. Naročnik ne odgovarja za škodo,
ki bi jo ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni bila sprejeta. Predstavniki ponudnikov
morajo pri odpiranju ponudb imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
16., 17.
Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica
Ob-8960
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica
58, 4290 Tržič, tel. in faks 064/526-030.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za pralnico in likalnico.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 13 milijonov SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
13. maj 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
14. maj 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v
prostorih uprave Doma Petra Uzarja Tržič,
Ročevnica 58, Tržič.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zahtevano razpisno
dokumentacijo interesenti lahko zahtevajo
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na podlagi predložitve dokazila o plačilu do
15. 1. 1999, med 10. in 12. uro, v upravi
Doma Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, številka žiro računa 51520-603-32148, plačilo po položnici na naslov: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe lahko ponudniki oddajo v zapečatenem ovitku z oznako
“Ponudba – ne odpiraj” do 15. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 1999 ob 13. uri, v skupnem prosotru Doma Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58.
Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki s pooblastili.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– najugodnejša cena zahtevane kvalitete opreme,
– prilagoditev in najkrajši rok dobave in
montaže,
– odobritev kredita za dobavo in montažo opreme v višini 70% vrednosti ponudbe,
– ugodni finančni pogoji in posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– dosedanje reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe.
15., 16., 17.
Dom Petra Uzarja Tržič
Št. 014963
Ob-8965
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: franko naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 10 kosov lahkih dostavnih vozil
4×4 do 45 kW;
– 46 kosov lahkih dostavnih vozil do
50 kW,
– 17 kosov srednjih dostavnih vozil
do 65 kW.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
142,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
kvartalno v letu 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadst.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 12. uri, III. nadstropje, uprava Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
Naročnik bo izločil ponudbe, ki neustrezajo zahtevanim tehničnim karakteristikam
za vozila.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– ceno – 30 točk,
– strokovno mnenje tehnologov –
30 točk,
– skladnost z obstoječim voznim parkom
– 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 5. 1. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 014963
Ob-8966
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 444 kosov gore-teks bunde do
15. 9. 1999,
– 502 kosov gore-teks hlače do
15. 9. 1999,
– 204 kosov gore-teks kombinezon s
pod obleko 15. 4. 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadst.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje, uprava Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
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– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih
največ 3 dni blokiran (za s.p.)
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz poslovanja obrazec BON 1 III/7 ne presega 5% skupnih
prihodkov BON 1 I/7,
– da je izdelal oblačila v zadnjih treh letih
enake ali podobne kvalitete vsaj za dva primerljiva uporabnika/vojska, policija, pošta,
carina/,
– da je pooblaščen za izdelavo gora-teks
izdelkov oziroma ima pogodbo s takšnim
pooblaščencem (pogodba mora biti priloga
ponudbe),
– da je garancijska doba ob normalni
uporabi najmanj 12 mesecev,
– da je rok odprave napak 10 dni od
prejete reklamacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30 točk, reference na trgu 20
točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 4. 1. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 014963
Ob-8967
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 2160 kosov letnih srajc kratek rokav,
– 1818 kosov letnih srajc dolgi rokav,
– 2150 kosov srajc klasični kroj.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 9. 1999.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadst.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 12. uri, III. nadstropje, uprava Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih
največ 3 dni blokiran (za s.p.)
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja obrazec BON 1 III/7 ne presega 5%
skupnih prihodkov BON 1 I/7,
– da je izdelal srajce v zadnjih treh letih
enake ali podobne kvalitete vsaj za dva primerljiva uporabnika /vojska, policija, pošta,
carina/,
– da je garancijska doba ob normalni
uporabi najmanj 12 mesecev,
– da je rok odprave napak 10 dni od
prejete reklamacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 30 točk, reference na trgu 20
točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 4. 1. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 014963
Ob-8968
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 1289 kosov nizkih čevljev do 15. 4.
1999,
– 986 kosov visokih čevljev gležnjarjev do 15. 9. 1999,
– 67 kosov čevljev za motoriste do
15. 4. 1999,
– 225 kosov čevljev za motoriste do
15. 9. 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje 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:
15. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadst.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 9. uri, III. nadstropje, uprava Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
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– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih
največ 3 dni blokiran (za s.p.)
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz poslovanja obrazec BON 1 III/7 ne presega 5% skupnih
prihodkov BON 1 I/7,
– da je izdelal čevlje v zadnjih treh letih
enake ali podobne klvaitete vsaj za dva primerljiva uporabnika /vojska, policija, pošta,
carina/,
– da je garancijska doba ob normalni
uporabi najmanj 12 mesecev,
– da je rok odprave napak 10 dni od
prejete reklamacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30 točk, reference na trgu 20
točk, ocena strokovne komisije 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 4. 1. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. S1-0037/98
Ob-8970
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, telefaks 0601/64-582.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zagorje ob Savi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kombinirani gradbeni
stroj (kombinirka) – tipa JCB 3CX turbo
s priključki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 3. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi, Jasna Marinšek (tajništvo),
tel. 0601/64-100, telefaks 0601/64-582.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 11. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631, sklic na številko
10.1.12.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 1. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 10. uri, Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti javnega razpisa, z
veljavnostjo do 26. 2. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in navodil o izvrševanju proračuna v skladu z razpisno dokumentacijo.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti in naročniku lahko
dobavijo zahtevano nalogo, ki je predmet
razpisa.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka,
– garancijski rok – 2 točki,
– servisne storitve in dobava rezervnih
delov – 3 točke,
– dobavni rok – 4 točke,
– plačilni pogoji – 5 točk,
– cena – 6 točk.
15., 16., 17.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Ob-8976
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celja, faks 063
481-512.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Celje.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: približno 10 rabljenih nezasedenih stanovanj v Mestni občini Celje za potrebe socialnih upravičencev.
c) Navedba, ali se ponudnik lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga: da.

č) Ocenjena vrednost skupnega naročila: 80,000.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila:
približno 105.000 SIT za m2 stanovanja.
4. Datum dobave, če je predvideno:
15 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave:
31. 1. 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3001 Celje, kontaktna oseba:
Hren Tatjana, telefon: 063/ 481-511.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 1. 1999,
uradne ure vsak dan od 8. do 11. ure, ob
sredah od 8. do 11. ure in od 14. do
16. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, gotovina.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 1. 1999 do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: tajništvo Stanovanjskega sklada občine Celje, soba št. 2, Trg Celjskih knezov 8, Celje.
8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
13. 1. 1999, v sejni sobi Stanovanjskega
sklada, soba št.13, Trg Celjskih knezov 8,
ob 15. uri.
9.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 15 dni po podpisu kupne pogodbe.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitve, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jo mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokaz, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih, z zakonom določenih dajatev, da
izpolnjuje formalne pogoje za posredovanje pri prodaji, da ni zakonske osnove za
prepoved sklenitve kupoprodajne pogodbe, da v preteklih treh letih vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem in da so v obdobju leto dni pred pričetkom javnega naročila imeli ves čas pravočasno poravnane
zapadle obveznosti do komitentov – če so
ponudniki oziroma pooblaščenci ponudnikov pravne osebe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21 ZJN): cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja (naročnik
opravi ogled stanovanja), lokacija in lega
stanovanja ter ostale ugodnosti, ki jih navede ponudnik (način uporabe in pomembnost
posameznega merila sta razvidna iz ponudbene dokumentacije).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dokaz o lastništvu ponujenega stanovanja.
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16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo predhodne objave namere o naročilu.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ga ni bilo .
Stanovanjski sklad občine Celje
Št. 2644/98

Ob-8977

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zdravstveni zavod Mariborske
lekarne Maribor, Zagrebška 91, 2000 Maribor, tel. 062/422-221, faks 062/422-307.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Maribor, Gosposka
ul. 12, “Lekarna Center”.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava, dobava in montaža notranje opreme za Lekarno Center, Gosposka 12, Maribor, po projektu
iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek montaže – konec februarja 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91, 2000 Maribor, Katja
Dermota; projektno dokumentacijo dvignejo ponudniki pri arhitektu Antonu Lešniku,
Partizanska 1, Maribor, tel. 062/225-858.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 30.000
SIT, na žiro račun št. 51800-603-33694.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. januar 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91,
Maribor, I. nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 15. januar 1999 ob 9. uri, JZZ Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor – sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti; veljavnost 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
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samostojni podjetnik, registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do poteka roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena, reference, usposobljenost
ponudnika in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Anton Lešnik, arh.,
Partizanska 1, Maribor, tel., faks
062/225-858.
16., 17.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor, Maribor
Ob-8978
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks
062/771-360.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kombinirano tovorno vozilo s cisterno za črpanja fekalij in prebijanje zamašenih kanalov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati samo za del
naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se ne deli na posamezne skupine.
4. Datum dobave, če je predvideno:
25. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, pri Angeli Petek, v
tajništvu podjetja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, 10 dni po objavi razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na blagajni podjetja, ali predložiti dokazilo o virmanskem
nakazilu na ŽR št. 52400-601-12440, pri
APP Ptuj.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj,
prevzemnica Angela Petek, tajništvo podjetja, tel. 062/787-510.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 1999 ob 12.15, v sejni sobi uprave
Komunalnega podjetja Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti ponudbe. Bančna garancija ne sme veljati manj
časa kot je rok veljavnosti ponudbe. V tem
času mora ponudnik, ki je izbran, skleniti z
naročnikom pogodbo in izročiti garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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, sklenjena za čas od podpisa pogodbe do izteka
zadnjega garancijskega roka dobavljene
opreme.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
40%, plačilni pogoji 10%, usklajenost z obstoječo opremo 20%, tehnične zahteve
10%, reference 10%, dobavni rok 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 8. 1. 1999, po
faksu 062/783-797, kont. oseba mag. Jernej Šomen, dipl. inž. Odgovori bodo poslani na način, kot so bili sprejeti. Naročnik
glede na predmet naročila ne namerava organizirati posebnega sestanka s ponudniki.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponudba” in številko objave v Uradnem listu RS, ter naveden predmet javnega
razpisa.
Naročnik si pridržuje pravico, da odda
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnin iz tega naslova.
16., 17.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
Št. 11/2-758/18/98

Ob-8995

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/131-43-99.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: območje Slovenije
(PE Lj, PE Mb, PE Ce, PE Kr, PE Ng, PE
Kp, PE Tr, PE Nm, PE Ms).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tisk knjig telefonskega
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imenika Slovenije 1999. Količina je navedena v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
230,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Sektor za marketing
in storitve, Cigaletova 10, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki prevzamejo od 18. 12. 1998
do 15. 1. 1999, med 8. in 15. uro, ob petkih
in dnevih pred prazniki med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu 15.000 SIT. 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 18. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., tajništvo Sektorja za marketing in storitve, soba 414/IV, Cigaletova 10, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 1. 1999 v sobi št.
801, VIII. nadstr. poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s
pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek 2,300.000 SIT; bančna
garancija za resnost ponudbe; trajanje v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 90 dni od
datuma izstavitve računa po zadnji 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: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
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): za izbor
najugodnejšega ponudnika so opredeljena v
razpisni dokumentaciji naročnika in so:
1. vrednost ponudbe: ponder 0.80,
2. usposobljenost (opremljenost in izkušenost kadrov): ponder 0.05,
3. reference za tovrstna dela (referenčna lista na področju tiskanja imenikov –
telefonskih oziroma podobnih): 0.05,
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4. roki izvedbe: ponder 0.10.
Ponudbeno ceno preračunamo v točke
po formuli: minimalna cena × 100/ponudbena cena.
Izračunano ceno posamezne ponudbe v
točkah pomnožimo s ponderjem cene in
dobimo ponderirano ceno ponudbe v točkah.
Ostala merila točkujemo s točkami od
1–10. Ponudba, ki bo najbolj ustrezala merilu, bo dobila največ točk, ostale pa odvisno od ustrezanja merilu sorazmerno manj
točk. Dobljene točke pomnožimo s ponderji in dobimo ponderirano vrednost merila v
točkah.
Na koncu seštejemo vsa ponderirana
merila v točkah in dobimo ponderirano ceno ponudbe v točkah. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo razpisano dobavo izvedel
z enim izvajalcem.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998, Ob-6778.
17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 401-1 in 2/98
Ob-8996
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javno naročilo se odda z javnim
razpisom izbire izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, oddelek Novo mesto in oddelek Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izbor najugodnejšega dobavitelja pripravljene prehrane za potrebe prehrane zaprtih oseb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se lahko potegujejo tudi samo za del
naročila: za oskrbo samo enega oddelka.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,300.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, oddelek Novo mesto, Jerebova
1, Novo mesto – 4,800.000 SIT,
2. Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, oddelek Ig, Ig 134, Ig –
3,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je vsakodnevna skozi celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobav je konec leta z možnostjo
podaljšanja pogodbe še za eno leto.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
Zavod za prestajanje kazni zapora, Povšetova 5, Ljubljana. Dvig je možen samo osebno s pisnim pooblastilom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 24. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 12. 1998.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 12. 1998
ob 10. uri, na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 15. 1. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja z
mesečnim zbirnikom 30 dni po izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba z možnostjo
podaljšanja še za eno leto.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za prodajo pripravljene
prehrane. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane vse davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je opredeljen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): osnovno merilo za izbor je cena. Ob enaki
ceni pa še druga merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Misja Francu, tel.
317-690 ali 13-13-229.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 20. 11. 1998, Ob-8317.
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Št. 32.10-0737/98
Ob-9013
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: naročnik razpisa je Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, faks
061/215-516
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitve.
3. (a) Kraj dobave: naročila se izvrši na
naslovu naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (priloga 09): izdelava in dobava publikacij in drugih tiskovin:
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1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
1.

Kuverte:
A. Amerikanke z levim okencem: 23 × 11 cm
B. Amerikanke brez okenca: 23 × 11 cm
C. Kuverte B5-srednje: 25 x 17,5 cm
č. Kuverte natron A4+: 25 x 33 cm
D. Kuverte natron, B4+: 27 x 35 cm
E. Kuverte za diskete: skupna za 3,5 inch
in 5,5 inch diskete
F. Kuverte-vrečke z dnom A4+: 25 x 35 x 4 cm
G. Kuverte-vrečke z dnom: B4+, 27 x 37 x 5 cm
Dopisni papir:
Dopisni listi 1 stran: zunanji dopis
Dopisni listi 2 stran: notranji
Dopisni listi 1 stran G:
Dopisni listi 2 stran G:
Publikacije:
a., b. Letno Poročilo: slo. + ang. izdaja

2.

c., č. Bilten: slo. + ang. izdaja

3.
4.

Prikazi in analize:
e., f. Publikacija: A-1/1, B-5/5:

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo bo oddano le v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila je ca.
20 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za
obdobje treh let so predvidene periodične
ali sukcesivne dobave na zahtevo naročnika
v skladu z roki, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
posamezne dobave se izvršijo v rokih, predvidenih v razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo vsak
delavnik od 19. 12. 1998 do 5. 1. 1999 od
8. do 15. ure na naslovu: Banka Slovenije,
vložišče, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno znesek nakazati):
20.000 SIT; na ŽR: 50100-611-0060015,
sklicna št.: 27099
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo predložiti ponudbe do 26. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Banka Slovenije, vložišče, Slovenska 35, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1999 ob
14. uri v prostorih Banke Slovenije.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
5. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja in plačila so navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
15.000
5.000
5.000
100.000
100.000
5.000
5.000
a. SLO: 600 kom
b. ANG: 1100 kom
c. SLO: 900 kom
č. ANG: 1000 kom
400 kom
e. 300 kom
f. 300 kom

bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od skrajnega roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila: poleg
splošnih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo pri izbiri upoštevana sledeča
ponderirana merila za dodelitev naročila:
1. Ugotovljena sprejemljiva kvaliteta
testnih izdelkov iz priloge 13:
izločilni kriterij: kvaliteta testnih izdelkov ni sprejemljiva.
2. Cena izdelkov z upoštevanjem navedenih zahtevanih elementov iz priloge 09:
izločilni kriterij: cene izdelkov ne
upoštevajo dosledno VSEH elementov izvedbe in dobave, cene niso priložene za
celotno povpraševanje v prilogi 09.
3. Dobavni roki:
izločilni kriterij: ni predložene pisne
garancije o dobavi v določenih rokih.
4. Poslovna zanesljivost ponudnika
in dosedanje izkušnje pri poslovanju:
izločilni kriterij: slabe izkušnje, finančni pokazatelji negativni.
5. Kadrovska zasedba ponudnika za
predmet javnega razpisa:
izločilni kriterij: ni priloženih potrdil o
usposobljenosti delavcev za področje prijave.
6. Opis strojnega parka ponudnika
in priprave za tisk;
izločilni kriterij: ni priloženega opisa
strojnega parka.
7. Izjava o zagotavljanju varovanja
podatkov naročnika v toku priprave in izvedbe tiska:
izločilni kriterij: izjava ni priložena.
8. Čas delovanja ponudnika v dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, na slovenskem trgu:

izločilni kriterij: čas pod 1 letom.
9. Spisek del, ki jih za ponudnika
opravljajo pogodbeni partnerji:
izločilni kriterij: ni priloženega spiska
pogodbenih partnerjev.
10. Reference ponudnika v Sloveniji.
15. Posebne zahteve po kvaliteti izvedbe
platnic publikacij ter druge zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije posreduje Daniel
Artiček, Banka Slovenije, 1505 Ljubljana,
tel. št. 061/17-19-412, faks 061-215-516.
17.
Banka Slovenije
Št. 044-01/95-1/4
Ob-9024
1. Naročnik: Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, št.
telefaksa: 061/1258 160.
2. Način izbire: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana
b) Vrsta in količina blaga: tiskarniški
material, magneto-optični mediji, avdio
in video trakovi ter tonerji:
– segment 1: papir in karton,
– segment 2: tonerji in barve za fotokopirne stroje,
– segment 3: potrošni material za tiskarno,
– segment 4: tonerji za laserske tiskalnike, kartuše za InkJet tiskalnike in trakovi za matrične tiskalnike,
– segment 5: magnetni, optični in
magneto-optični mediji,
– segment 6: magnetofonski trakovi,
avdio in video kasete,
c) Dobavitelj se lahko poteguje za posamezen segment ali segmente v celoti.
č) Ocenjena vrednost za segmete od
1 do 6: 35 mio SIT letno.
d)
4. Datum začetka dobave: 1. 2. 1999.
5. Datum zaključka dobave: 31. 12.
2001.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v recepciji državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana (Matjaž Vovk).
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delavnik od 21. 12.
1998 do 15. 1. 1999 med 10. in 12. uro
dopoldan.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo ob predložitvi pooblastila za dvig razpisne dokumentacije v dveh izvodih in potrdila
o plačilu stroškov razmnoževanja ter pošiljanja razpisne dokumentacije v višini
20.000 SIT na ŽR št. 50100-637-55237,
sklic tisk (položnica ali virman).
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 18. 1. 1999 do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudba mora prispeti
na naslov: Republika Slovenija Državni zbor,
Komisija za vodenje postopka za izbiro dobaviteljev tiskarniškega materiala, magneto-optičnih medijev, avdio in video trakov
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ter tonerjev (Matjaž Vovk), Šubičeva 4,
1000 Ljubljana.
Lahko so tudi osebno vročene do istega dne v recepciji državnega zbora.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb::
odpiranje ponudb bo 19. 1. 1999 ob 9. uri
v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudniki morajo v svojih ponudbah predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti z datumom veljavnosti do
22. 3. 1999 in izjavo banke o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti z datumom veljavnosti 30. 1.
2002 v primeru izbire.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
rok za plačilo ne sme biti krajši od 30 dni po
posamezni dobavi.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odstopijo od ponudbe najkasneje do 18. 2.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila se bodo
vrednotila v naslednjem zaporedju:
– rezultati testiranja s strani naročnika
na opremi DZ,
– reference ponudnika za razpisan material v okviru razpisnih pogojev,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– dodatne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Iztoku Potočniku,
tel. 061/1761 207, vsak delavnik med 10.
in 12. uro dopoldan.
16., 17.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-9059
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center vlade za informatiko (in
ostali), Langusova 4, 1000 Ljubljana, fax:
061/1788649.
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: javni razpis za dobavo
licenc za standardno programsko opremo za potrebe državnih organov (proizvajalcev Microsoft, IBM, IBM Lotus, Corel, Inprise, Oracle, Adobe, Novell, Cheyenne, AutoDesk, in drugih – odprta lista) – oznaka razpisa PPO.IT-99; Vrednost
naročila: 3.500,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje naročilo samo dela blaga – najmanjša enota je proizvajalec
ene standardne programske opreme.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
3.500,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar, leto 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 01, soba 29,
fax. 061/1788649. Razpisna dokumentacija bo na voljo v elektronski obliki na internetu na naslovu http://www.gov.si/razpisi/
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 1. 1999 do 13.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 12.000 SIT, za elektronsko verzijo
3000 SIT; plačilo z virmanom, žiro račun:
50100-637-56351.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 1. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RS, Center vlade za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje 01, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 10.30, v prostorih RS,
Center vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 1.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT, trajanje do
10. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila za sukcesivne dobave: 30 dni.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): razpisna merila za javni razpis za nakup
standardne programske opreme.
Programska oprema široke potrošnje:
Microsoft, Cheyenne, Novell, IBM Lotus,
IBM, COREL, AutoDesk, Inprise, Netscape, Oracle, Informix
Ostala programska oprema: odprta lista…
Merila:
– na poslovnem področju
1. Poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili ponudnikom – izločilni
kriterij;
2. Registracija in obratovalno dovoljenje za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe - izločilni kriterij;
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Izločilni kriterij: uveljavljena jamstva ter
izgubljene pravde, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; dosedanje slabe izkušnje
pri poslovanju – večkratna izkazana zamuda
pri dobavi in/ali pomanjkljiva podpora;
4. Reference ponudnika na razpisanem področju:
Izločilni kriterij: odsotnost referenc;
Za programsko opremo široke potrošnje:
• 3 točke: reference v manjšem obsegu in/ali pri manjših kupcih;
• 6 točk: reference v večjem obsegu
in pri večjih kupcih;
5. Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
• 1 točka: en dokument, ki dokazuje
kakovost poslovanja;
• 3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo kakovost poslovanja;

• 5 točk: postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju poslovanja;
• 10 točk: pridobljen ISO certifikat na
področju poslovanja.
– na finančnem področju:
1. Stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8 – izločilni kriterij;
2. Izkazane blokade žiro računa – izločilni kriterij;
3. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in poslovni izid iz dejavnosti;
• 2 točki: finančna varnost – kapital
predstavlja polovico pasive
• 2 točki: pozitivni poslovni izid iz dejavnosti
4. Za programsko opremo široke potrošnje: ponudnik lahko dobi na razpisu posel do višine polmesečne realizacije za leto
1998, vendar največ do višine kapitala, izkazanega ob bilanci stanja na dan 31. 12.
1998, zmanjšan za povprečno procentualno vrednost deleža prihodka, doseženega
pri poslovanju z državnimi organi in lokalno
samoupravo glede na povprečno vrednost
celotnega prihodka za leti 1997 in 1998 po
naslednjih stopnjah:
do 10%: 1; 10 – 20%: 0,9; 20 – 30%:
0,8; 30 – 40%: 0,7; 40 – 50%: 0,6; nad
50%: 0
Izločilni kriterij – če tako izračunana
vrednost ne doseže 5 mio SIT.
Za ostalo programsko opremo:
Letna realizacija manj kot 5 mio SIT –
izločilni kriterij.
– na področju kapacitet, opremljenosti
in kadrov:
1. Ustrezno število kadrov z ustreznimi
certifikati usposobljenosti za podporo:
Noben redno zaposlen nima ustreznih
certifikatov za ponujeno opremo – izločilni
kriterij;
Za vsakega nadaljnjega redno zaposlenega z ustreznim certifikatom po 1 točko.
2. Zaposleni na področju ponudbe dosegajo najmanj 80% vrednosti povprečne
plače iz dejavnosti predmeta tega razpisa –
izločilni kriterij.
3. Izkušnje:
• 3 točke: povprečna delovna doba
na strokovnem področju od 2 do 5 let;
• 6 točk: povprečna delovna doba na
strokovnem področju od 5 do 7 let;
• 9 točk: povprečna delovna doba na
strokovnem področju nad 7 let;
– na področju poslovnih razmerij:
1. Za vsako ponujeno programsko
opremo mora biti sklenjena veljavna pisna
pogodba, ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika opreme
za prodajo, vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, garancijskimi pogoji in prenosom pravic – odsotnost pomeni izločilni kriterij na zadevnem področju;
2. Ponudnik mora imeti pri principalu
najvišji možni status v RS, razen če obstaja
samo en ponudnik s takim statusom; v tem
primeru lahko uspejo tudi ponudniki z naslednjim nižjim statusom. Ponudbe vseh ostalih ponudnikov bodo izločene.
– ocenjevalna merila:
1. Dobavni rok;
2. Cena
15. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
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godba o sukcesivni dobavi programske
opreme.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 60, z dne 28. 8.1998, Ob-6004A.
17.
Center Vlade RS za informatiko

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev
Št. 3/98
Ob-8916
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Lole Ribarja 18, Šoštanj, faks 063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejtiev.
3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvajala v Termoelektrarni Šoštanj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: razžveplalna naprava na bloku 5 v TE Šoštanj,
gradbena dela, in sicer izgradnja temeljev elektrofiltra, ventilatorjev vleka in
dimnih kanalov.
Ocenjena vrednost del je 140,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izvajala v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del:
marec 1999, dokončanje del: november
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica I. Lole
Ribarja 18, Šoštanj, komercialna služba
TEŠ, kont. oseba Jana Gorčan, soba št.
1.21.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 12. 1998
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT s prenosnim nalogom na žiro račun izločenih sredstev št.
52800-762-40274 TEŠ ODP bloka 5.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 1. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
kont. oseba Jana Gorčan - komercialna služba TEŠ I. Lole Ribarja 18, Šoštanj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 1999 ob 12. uri v Termoelektrarni
Šoštanj, soba št. 1.01.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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za resnost ponudbe je kot varščino potrebno predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene cene, veljavno do 20. 4. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
100% kompenzacija v breme odddane električne energije TE Šoštanj na veleodjemu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni posebej določena.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 20. 1. 1999 do
12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference podjetja – 30%,
– podatki za naročilo dodatnih del –
10%,
– ostali pogoji – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisnimi pogoji.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 5. 1998.
18.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 014963
Ob-8975
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2303), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Sevnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja pošte, 45,000.000 SIT v celoti.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ni.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek: po
podpisu pogodbe februar 1999, dokončanje: 1. 7. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR 51800-601-180,
virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 9. uri, II. nadstropje, Uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančna garancija ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 30 dni po situacijah do 80%
pogodbene vrednosti, 20% po končni situaciji, ki se izstavi po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– potrdilo o registraciji in opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
– opis tehnične zmožnosti za izvedbo
posla in opreme,
– izpolnjen obrazec BON 1 za leto 1997
in BON 2 (oziroma potrjeno davčno napoved za samostojne podjetnike in potrdilo
poslovne banke, ki vodi njegov račun), da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
več kot 3 dni,
– da izkazana izguba iz poslovanja BON
1 III/7 ne presega 5% skupnih prihodkov
BON 1 I/7,
– opis sposobnosti zaposlenih za izvedbo posla,
– izjavo ponudnika, da ni zakonske prepovedi sklepanja pogodb,
– potrdilo pristojnega organa, da ni pod
prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred
sodiščem ali predmet sodne preiskave, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno,
– potrdilo davčne uprave, da so poravnani vsi davki in prispevki,
– potrdilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila vodstveni delavci (zastopniki podjetja) niso bili obsojeni zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem,
– izjave podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi, da jim je ponudnik poravnal
vse zapadle obveznosti, v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference na trgu, zmogljivost –
opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek organiziran v sredo, 6. 1.
1999 ob 11. uri, na sedežu družbe Slomškov trg 10, Maribor – Služba za gradbeništvo.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.
18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Ob-8985
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ul. 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, telefaks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ločna v Novem mestu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacije Ločna; kanal – 4K s
črpališčem.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
14,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 2. 1999, konec del: 1. 4. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kont. oseba Andreja Gorše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za kanalizacijo v Ločni”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ul. 5, 8000 Novo mesto,
kont. oseba Andreja Gorše.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ul. 2, 8000 Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
do 1. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela izvesti kot javno naročilo zahteva, ekonomsko najugodnejša ponudba.
16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 12/98-1

Ob-8986

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
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Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/1749-274, faks 061/1749-272.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbenih del.
3. Kraj izvedbe del: HE Vrhovo, Vrhovo
b. s., 1433 Radeče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zapiranje pretočnih polj, sanacija tesnenja in
obnova protikorozijske zaščite segmentnih zapornic štirih pretočnih polj HE Vrhovo.
Vrednost naročila: 80,000.000 SIT.
(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: podatki so razvidni iz rapisne dokumentacije.
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le svojo
varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: marec 1999–
september 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, Flak Branko, 1215 Medvode, tel.
061/1749-137.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne vsak dan od 8. do
10. ure, do 24. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 31.950 SIT, na žiro račun
številka: 50106-601-27492, pri APP, ekspozitura Ljubljana-Vič.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 1. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode,
vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za JR za zapiranje pretočnih polj, sanacijo tesnenja in
obnovo protikorozijske zaščite segmentnih
zapornic HE Vrhovo – Ne odpiraj!”, številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in polnim naslovom ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 11. uri, Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215
Medvode, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacijske vrednosti naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbenih pogojih, predstavljenih v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in bančne garancije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

podjetje mora biti registrirano za razpisana
dela, ki se bodo izvajala v skladu z ZGO.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe do 31. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev so predstavljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 12/98-2
Ob-8987
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/1749-274, faks 061/1749-272.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbenih del.
3. Kraj izvedbe del: HE Mavčiče, Mavčiče, 4211 Mavčiče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija in zaščita površin masivnih AB
elementov pregradnega objekta HE
Mavčiče, ocenjena vrednost naročila:
75,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le svojo
varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek maja
1999, konec julija 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, Rudi Brinšek, 1215 Medvode, tel.
061/1749-134.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne vsak dan od 8. do
10. ure, od 21. 12. 1998 do vključno
24. 12. 1998, na naslovu pod 7. točko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 31.950 SIT, na žiro račun
številka: 50106-601-27492, pri APP, ekspozitura Ljubljana-Vič, s pripisom “Razpisna
dokumentacija za sanacijo betonov HE Mavčiče”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 1. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode,
vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za JR za sanacijo betonov HE Mavčiče – Ne odpiraj!”, na
ovojnici pa mora biti podana tudi številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 11. uri, Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215
Medvode, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti naročila.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbenih pogojih, podanih v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in bančne garancije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
podjetje mora biti registrirano za razpisana
dela, ki se bodo izvajala v skladu z ZGO.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev so predstavljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 12/98-3
Ob-8988
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/1749-274, faks 061/1749-272.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: HE Moste, Moste
41, 4274 Žirovnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija elektro opreme agregata 4
HE Moste, ocenjena vrednost naročila:
105,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le svojo
varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek marec 1999, konec september 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, Albin Koršič, 1215 Medvode, tel.
061/1749-135.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne vsak dan od 8. do
10. ure, do vključno 24. 12. 1998, na naslovu pod 7. točko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 85.200 SIT, na žiro račun
številka: 50106-601-27492, pri APP, ekspozitura Ljubljana-Vič, s pripisom “Razpisna
dokumentacija za rekonstrukcijo opreme
agregata 4 HE Moste”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 1. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode,
vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za JR za rekonstrukcijo elektro opreme agregata 4 HE
Moste – Ne odpiraj!”, na ovojnici pa mora
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biti podana tudi številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 1. 1999 ob 11. uri, Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215
Medvode, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbenih pogojih, podanih v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in bančne garancije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: podjetje mora biti registrirano za razpisana dela, ki se bodo izvajala v skladu z
ZGO.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so podana v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Ob-9011
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe: Razdrto–Čebulovica.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Cestninska postaja Senožeče na AC Razdrto–Čebulovica.
Ocenjena
vrednost
celote
je
140,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.
c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokončanja del je 4 mesece od uvedbe izvajalca v
delo.
7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,

soba št. 103/I, kontaktna oseba je Oto
Rubinič, dipl. inž., tel. 178-83-31, faks
178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 18. 12. 1998 do 5. 1.
1999.
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.
50105-601-13838.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 1. 1999 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 Cestninska postaja Senožeče na AC Razdrto–Čebulovica« Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 1. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 4,200.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič,
dipl. inž. – Družba za Državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178-83-31, faks 178-83-32 .
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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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
Ob-8824
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Strma ulica 8, 2000 Maribor (faks
062/225-15).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: avtomatizacija ter vodenje prečrpališča odpadnih vod v Melju. Ocenjena vrednost naročila je
13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.
(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: ponudnik, ki ponudi varianto, mora predložiti tudi ponudbo, ki
je v celoti skladna z razpisanimi pogoji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo mora biti izvedeno v roku dveh mesecev po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8, 2000 Maribor, Majda Dolenc,
tel. 062/225-351, osebno, vsak delovni
dan med 8. in 9. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 12. 1998 do
9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
51800-601-47072, pri APP Maribor.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 1. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Strma ulica 8, 2000 Maribor
(tajništvo podjetja, Marija Bračko).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 11. uri, v sobi št. 26/I.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti javnega naročila z veljav-
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nostjo do 5. 3. 1999, ter (izbrani ponudnik)
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti, ki jo ponudnik predloži ob podpisu pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila za izvedena dela ne sme biti krajši od 60 dni.
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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje sposobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: postopek za zahtevo dodatnih pojasnil je naveden v razpisni dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 28. 8. 1998 pod št. Ob-6018,
objava o izidu pa dne 11. 12. 1998.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 38/98
Ob-8913
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, telefaks: (061) 132 41 40 do selitve ministrstva
v nove prostore, t.j. predvidoma do 15. decembra 1998, po tem pa: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
A. Tiskanje publikacij in drugih glasil:
– priprava na tisk (DTP, filmi, itd.)
– tiskanje
– distribuiranje
– sprotno ažuriranje baze podatkov
naših naročnikov publikacij.
B. Izdelava strategije učinkovitega
komuniciranja ministrstva z javnostjo,
po predhodni izdelavi in predstavitvi
analize že potekajočih komunikacijskih
poti za obdobje zadnjih dveh let.
Ocenjena vrednost celotnega naročila:
30,000.000 SIT, od tega za:
A) 27,000.000 SIT,
B) 3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi odločbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97)
– zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l.
RS, št. 8/91)
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98)
– navodilo o vsebini objav za javna
naročila v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 60/98)
– navodilo o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 1/98)
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 73/97)
– odredba o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97)
– pravilnik o postopkih izplačila iz proračuna (Ur. l. RS, št. 43/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
naj bodo navedene v ponudbi.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za A in B 3. točke tega razpisa skupaj,
lahko pa tudi samo za A oziroma samo za B
3. točke tega razpisa.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto, z možnostjo
podaljšanja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana, pri Marjetki Primožič, vsak delovnik med 9. in 12. uro – do
selitve Ministrstva v nove prostore, t.j. predvidoma do 15. decembra 1999 po tem pa
na naslovu: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
predložitev ponudb, t. j. do 29. januarja 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago brezplačno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. januar 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: pisne ponudbe z naslovom naročnika in z oznako: “Ne odpirajponudba za javni razpis-tisk” oziroma “Ne
odpiraj- ponudba za javni razpis-strategija”
oziroma “Ne odpiraj-ponudba za javni razpis-tisk in strategija” ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Slovenska 50, 1000 Ljubljana –
do selitve ministrstva v nove prostore, t.j.
predvidoma 15. decembra 1998, po tem
pa na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
Priporočamo, da ponudniki pred oddajo
ponudbe preverijo naslov naročnika.
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Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti, ne glede na način prenosa te pošiljke, do vključno 29. januarja 1999 do
12. ure.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 1999 ob 11. uri dopoldan v sejni sobi
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: za že opravljeno
storitev, plačilni rok najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z izbranim nosilcem ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju
ponudb, prispelih na javni razpis, t.j. po
29.1.1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– reference o dosedanjih delih (s predložitvijo tiskovin in navedbo referenčnih
strank), 25%
– rok izvedbe, 30%,
– kvaliteta, 30%,
– cene storitev, 10%,
– druge ugodnosti, (npr. količinski popusti), 5%.
18. Druge informacije o naročilu: v pisni
obliki, do deset dni pred potekom roka za
predložitev ponudb na naslovu: Marjetka Primožič, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska cesta 50 – do selitve Ministrstva v nove prostore, t.j. predvidoma 15.
decembra 1998, po tem pa na naslovu:
Marjetka Primožič, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudnikom.
19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 8999-2/98-19
Ob-8926
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
061/17-21-200, faks 061/13-12-154.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: poslovni prostori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v
stavbi na Miklošičevi 24, in Mala ulica 3 in
5, Ljubljana.
(b) Vrsta in storitve: čiščenje poslovnih
prostorov in oskrba s pripadajočimi čistili.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevane
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storitve, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik mora ponuditi kompletno storitev
s pripadajočimi čistili in toaletnimi potrebščinami v vseh poslovnih prostorih navedenih v razpisni dokumentaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
21,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni datum storitve: dve leti po
podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Območna
enota Ljubljana, Miklošičeva 24, Kadrovsko
splošni oddelek, kont. oseba Tatjana Bakše, soba 114, tel. 061/17-21-278, faks
061/17-21.393.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:,vsak delovni dan med
9. in 11. uro, do 11. 1. 1999. Ponudniki, ki
želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana, soba 51-52
(sprejemna pisarna).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 1. 1999 ob
13.30 na naslovu: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva 24, soba št. 342, Ljubljana. Odpiranje vodi razpisna komisija. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju morajo predložiti pooblastilo
o zastopanju.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: do 30. v mesecu za
pretekli mesec.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba ali samostojni podjetnik - fizična oseba; finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena, plačilni pogoji, reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu kot pod 6.a točko.
16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Območna enota Ljubljana

Št. 6648
Ob-8946
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: odstranjevanje nevarnih gospodinjskih odpadkov, ki se zbirajo in začasno skladiščijo na odlagališču
komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani,
ocenjena vrednost 15,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Odlagališče komunalnih
odpadkov Barje v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Služba za investicije in razvoj, soba 49, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prevzem do vključno petka, 15. 1. 1999, ob
delovnikih med 8. in 12. uro. V dneh od
ponedeljka, 28. 12. 1998 do vključno četrtka, 31. 12. 1998 dvig razpisne dokumentacije ni možen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačano na žiro račun št. 501043-601-23953, namen:
JR 302/98, ali pri blagajni Javnega podjetja Snaga.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 18. 1.
1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., tajništvo – soba 29, Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 13. uri, Javno podjetje
Snaga, d.o.o., sejna soba št. 51, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
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% ponudbene cene, do poteka opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v skladu z
opravljenim delom.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 1. 1999
ob 12.30.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 130 točk,
– reference – 15 točk,
– rok odvoza iz začasnega skladišča –
15 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: vodja
izvedbe javnega naročila Ludvik Bonač, dipl.
inž., tel. 061/1779-627 ali 1779-620.
19., 20.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 014963
Ob-8969
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:storitev – programska
oprema v okvirni vrednosti 140,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: sedeži Poslovnih enot,
TOS in centralnih skladišč Maribor in Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
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) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za leto 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na žiro račun št.
51800-601-180.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 1. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 11. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.
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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 10% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 28. 2.
1999; bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti, bo
moral ponudnik predložiti v primeru, če bo
izbran; bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od pogodbene vrednosti bo moral ponudnik izročiti naročniku ob primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: z virmanom 30
dni od prevzema računa.
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 predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6. mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da zagotavlja funkcionalno specifikacijo. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, ki
izpolnjuje iz predhodnih alinej,
– te točke izločitvene kriterije, preveritev delovanja programa pri uporabniku iz
ponudnikove referenčne liste,
– da upošteva rok izvedbe,
– da ima v rednem delovnem razmerju
najmanj 30 redno zaposlenih ljudi.
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kompleksnost ponudbe – 35%,
– standardi Pošte Slovenije – 25%,
– prilagodljivost sistema – 10%,
– cena s ceno letna vzdrževanja – 10%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 6648/98
Ob-8973
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: odstranjevanje nevarnih gospodinjskih odpadkov, ki se zbirajo in začasno skladiščijo na odlagališču
komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani,
ocenjena vrednost 15,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: – prevzem nevarnih
gospodinjskih odpadkov: odlagališče komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani, Cesta
dveh cesarjev.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Služba za investicije in razvoj, soba 49, Povčetova ulica 6,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: samo osebni prevzem
do vključno petka 15. 1. 1999 ob delavnikih
med 8. in 12. uro. V dneh od ponedeljka 28.
12. 1998 do vključno četrtka 31. 12. 1998
dvig razpisne dokumentacije ni možen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačano na žiro račun št. 501043-601-23953, namen
JR 302/98 ali pri blagajni Javnega podjetja
Snaga.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 18. 1.
1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., tajništvo – soba št. 29, Povšetova
ulica 6, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek 18. 1. 1999 ob 13. uri, Javno
podjetje Snaga, d.o.o., sejna soba št. 51,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.
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% ponudbene cene, do poteka opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v skladu z
opravljenim delom.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 1. 1999,
12.30.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 130 točk,
– reference – 15 točk,
– rok odvoza iz začasnega skladišča –
15 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: vodja
izvedbe javnega naročila Ludvik Bonač dipl.
inž., tel. 061/17-79-627 ali 17-79-620.
19., 20.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-8974
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izvedbo izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Krško v letu 1999;
ocenjena vrednost znaša 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Krško.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve o navedbi imen in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev so razvidne iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
eno varianto, po razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: razpisana dela se bodo izvajala v letu 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do 5. 1.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 10.30, na naslovu naročnika
v sejni sobi E.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
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na: za resnost ponudbe se zahteva bančna
garancija v višini 5% ocenjene vrednosti
del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.
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, ki jo dvigne pri naročniku.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (30%); reference ponudnika
(40%); sposobnost ponudnika, da javno naročilo opravi brez podizvajalcev z lastno mehanoopremo (30%).
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago na Občini
Krško, CKŽ 14, Krško, pri Niku Somraku,
tel. 0608/22-771, vsak delovni dan med
7. in 8. uro.
19., 20.
Občina Krško
Št. 6673
Ob-8994
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozniških
storitev – materiala in izvajanje del z
nakladačem za odlagališče komunalnih
odpadkov Barje ter sanacija črnih odlagališč v letu 1999:
3.1. izvajanje prevozniških storitev materiala za odlagališče komunalnih odpadkov
Barje v letu 1999; ocenjena vrednost
12,600.000 SIT;
3.2. izvajanje del z nakladačem za odlagališče komunalnih odpadkov Barje v letu
1999; ocenjena vrednost 19,000.000 SIT;
3.3. sanacija črnih odlagališč v letu
1999; ocenjena vrednost 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:
tč. 3.1.: Kamnolom Verd – odlagališče
komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev,
tč. 3.2.: odlagališče komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev,
tč. 3.3.: na območju Mestne občine
Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c)

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
– izvajanje prevozniških storitev materiala za odlagališče komunalnih odpadkov Barje v letu 1999,
– izvajanje del z nakladačem za odlagališče komunalnih odpadkov Barje v letu 1999,
– sanacija črnih odlagališč v letu 1999.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Služba za investicije in razvoj, soba 49, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prevzem do vključno ponedeljka 11. 1. 1999
ob delavnikih med 8. in 12. uro. V dneh od
ponedeljka 28. 12. 1998 do vključno četrtka 31. 12. 1998 dvig razpisne dokumentacije ni možen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačano na žiro račun št. 501043-601-23953, namen
JR 303/98 ali pri blagajni Javnega podjetja
Snaga.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 15. 1.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., tajništvo – soba 29, Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 15. 1. 1999 ob 12.30, Javno podjetje Snaga, d.o.o., sejna soba št. 51, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
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% ocenjene vrednosti, do poteka opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v skladu z
opravljenim delom.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 1. 1999,
12. ura.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– za predmet naročila 3.1.:
– cena – 150 točk,
– reference – 20 točk;
– za predmet naročila 3.2.:
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk;
– za predmet naročila 3.3.:
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk.
Način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.
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18. Druge informacije o naročilu: vodja
izvedbe javnih naročil Ludvik Bonač, dipl.
inž., tel. 177-96-27, 177-96-20.
19., 20.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-8979
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Antona Medveda, Novi tg 26b,

Kamnik,
tel.
061/819-210,
faks
061/831-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov zavoda v izmeri ca. 4.200 m2.
Ocenjena vrednost: 11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:

ca. izmera v m2

Naziv enote (kratica VVE)

Naslov enote

VVE Pesterna
VVE Rožle
VVE Tinkara
VVE Mehurčki
VVE Cepetavček
VVE Sonček
VVE Marajetica
VVE Pedenjped
VVE Mojca

Groharjeva 1, Kamnik
Novi trg 26b, Kamnik
Klavčičeva 1, Kamnik
Glavarjeva 35, Komenda
Nevlje 18, Nevlje
Trg padlih borcev 2, Kamnik
Ljubljanska 3a, Kamnik
Jakopičeva 27, Kamnik
Matija Blejca 14, Kamnik

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: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, predvidoma od 1.05 1999 do 30. 4. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Antona Medveda, Novi trg 26b, Kamnik,
soba št. M07.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 12. 1998
do 8. 1. 1999 v času od 9. do 12. ure z
dokazilom o plačilu zneska za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni zavoda ali na račun št. 50140-603-57086, sklic
na št. 110199.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 1. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: VVZ Antona Medveda, Novi
trg 26b, Kamnik, soba št. M08.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 1999 ob 13. uri; VVZ Antona Medveda, Novi trg 26b, Kamnik, soba št. M12.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija v višini 5% od ponudbene vrednosti, ki mora veljati najmanj 110 dni od dneva
odpiranja ponudb.
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1.115
920
910
570
240
220
80
80
65

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. Račun se izstavi za opravljeno delo
mesečno, do petega v mesecu za pretekli
mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 11. 1.
1999 po 10. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena storitve,
– reference,
– kadri,
– finančno stanje ponudnika,
– možnost zamenjave čistilca.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posredujeta Jelka Golob
in Zoran Hribar na naslovu Novi trg 26b,
Kamnik, soba št. P05, tel. 061/819-2105.
19., 20.
VVZ Antona Medveda, Kamnik
Ob-8980
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ul. 2, Novo mesto, tel.
068/321-514, tel. 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projekta PGD
- PZI: mestna plinska mreža na območju
Bučne vasi.
Ocenjena vrednsot javnega naročila:
3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del: 20. 1.
1999, konec del: 20. 3. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ul. 5, Novo mesto, kont. oseba Andreja Gorše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 10.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za projekte – mestna plinska mreža”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ul. 5, Novo mesto, kont.
oseba Andreja Gorše.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 10. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ul.2, Novo mesto, sejna soba.
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% ocenjene vrednosti javnega naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne oblike
skladno z zakonom o gospodarskih družbah.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 1. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način
uporabe
meril
(21.
člen
ZJN): ustrezne reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela izvesti kot javno naročilo zahteva, ekonomsko najugodnejša ponudba.
18., 19., 20.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 782/98
Ob-8984
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center v Ljubljani, Zaloška 2,
Ljubljana, telefaks 061/315-583.
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
čiščenja v Kliničnem centru Ljubljana.
Ocenjena
vrednost
naročila:
290,000.000 SIT na leto.
4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana.
Čiščenje se bo izvajalo na naslednjih lokacijah:
1. SPS Nevrološka klinika, Zaloška
cesta 2,
2. Dermatovenerološka klinika, Zaloška cesta 2,
3. Otorinolaringološka klinika, Zaloška cesta 2,
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4. SPS Travmatološka klinika, Zaloška cesta 2,
5. SPS Kirurška klinika, Splošna kirurgija, Zaloška cesta 2,
6. Ortopedska klinika, Zaloška cesta 9,
7. SPS Gineokološka klinika:
– Stara porodnišnica, Šlajmarjeva 8,
– Porodnišnica, Šlajmarjeva 8,
– Leonišče,
– Babiška šola.
8. SPS Interna klinika, Hemodializa,
Šlajmarjeva,
9. SPS Interna klinika, Gastroenterološka klinika, Japljeva ul. 2,
10. Infekcijska klinika, Japljeva ul. 2,
11. Poliklinika, Njegoševa 4,
12. SPS Stomatološka klinika, Hrvatski trg 6,
13. Inštitut za medicino dela in športa,
14. Upravno-administrativne službe,
Bohoričeva 28,
15. Komercialni sektor, Poljanski nasip 58,
16. Informacijski center, Zaloška cesta 2,
17. Steklene površine in okvirji, Zaloška 7,
18. Strop v avli, Zaloška 7,
19. Terase in balkoni, Zaloška 7,
20. Dovoz in podhod urgence, Zaloška 7.
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: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: potrebna je navedba strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne. Ponudba mora biti celovita.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od leta 1999 do leta
2005.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komercialni sektor Kliničnega centra v Ljubljani, Poljanski nasip 58, strokovna sodelavka
Karmen P. Tršelič, v.u.d./I. nadstropje soba 15, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. januar 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ki jih ponudnik
plača neposredno pred dvigom razpisne dokumentacije na blagajni Kliničnega centra,
Bohoričeva 28, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. februar 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstr. soba 13, do 9. ure.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. februar 1999 ob 12. uri v glavni stavbi
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7, predavalnica IV/I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z obrazcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. februar
1999 po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana naslednja strokovna merila:
1. cena čiščenja na e.m. 45%,
2. izdelana tehnologija čiščenja s sistemom zagotavljanja kakovosti ponujenih storitev 35%,
3. reference za čiščenje na lokacijah,
kjer ponudnik že uporablja ponujeno tehnologijo 20%.
18. Druge informacije o naročilu: datum
ogledov posameznih lokacij so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: november
1997.
20.
Klinični center
Ljubljana
Št. 6673
Ob-9004
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozniških
storitev materiala in izvajanje del z nakladačem za odlagališče komunalnih
odpadkov Barje ter sanacija črnih odlagališč v letu 1999:
3.1. Izvajanje prevozniških storitev materiala za odlagališče komunalnih odpadkov
Barje v letu 1999.
Ocenjena vrednost: 12,600.000 SIT.
3.2. Izvajanje del z nakladačem za odlagališče komunalnih odpadkov Barje v letu
1999.
Ocenjena vrednost: 19,000.000 SIT.
3.3. Sanacija črnih odlagališč v letu
1999.
Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:
tč. 3.1.: Kamnolom Verd – Odlagališče
komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev,

tč. 3.2.: Odlagališče komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev,
tč. 3.3.: na območju Mestne občine
Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
– izvajanje prevozniških storitev materiala za odlagališče komunalnih odpadkov Barje v letu 1999,
– izvajanje del z nakladačem za odlagališče komunalnih odpadkov Barje v letu 1999,
– sanacija črnih odlagališč v letu 1999.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Služba za investicije in razvoj, soba 49, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prevzem do vključno ponedeljka, 11. 1. 1999,
ob delovnikih med 8. in 12. uro. V dneh od
ponedeljka, 28. 12. 1998 do vključno četrtka 31. 12. 1998 dvig razpisne dokumentacije ni možen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačano na žiro račun št. 501043-601-23953, namen:
JR 303/98 ali pri blagajni Javnega podjetja
Snaga.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 15. 1.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., tajništvo – soba 29, Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 15. 1. 1999 ob 12.30, Javno podjetje Snaga, d.o.o., sejna soba št. 51, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
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% ocenjene vrednosti, do poteka opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v skladu z
opravljenim delom.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 1. 1999
ob 12. uri.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– za predmet naročila 3.1.:
– cena – 150 točk,
– reference – 20 točk;
– za predmet naročila 3.2.:
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk;
– za predmet naročila 3.3.:
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: vodja
izvedbe javnih naročil Ludvik Bonač, dipl.
inž., tel. 177-96-27, 177-96-20.
19., 20.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 246/98
Ob-9008
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava reprodukcijskega materiala – črna metalurgija, barvne
kovine in vezni material.
Ocenjena vrednost: 45,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu ali po
sklopih.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je 1
leto.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdrževanja naprav (Polona Leskovšek), Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 19. 1. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v sektor vzdrževanja naprav,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 1. 1999, v prostorih TET, ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 19. 1.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-9005
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, telefaks 063/42-03-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naročila je vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov na blokih: blok 1 (30 MW),
blok 2 (30 MW), blok 3 (75 MW), blok 4
(275 MW), blok 5 (345 MW), toplotni postaji 1 (65 MJ/s), toplotni postaji 2 (110
MJ/s) ter razžveplalni napravi na bloku 4.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
85,000.000 SIT/letno.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(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: naročnik bo upošteval samo
celovite ponudbe, kjer ponudnik ponudi vse
storitve v okviru razpisanega dela.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: predvidoma
1. 3. 1999, zaključek: dela bodo oddana
za dobo dveh let (28. 2. 2001).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar
18,
3325
Šoštanj,
tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 12. 1998
do 13. 1. 1999 v času od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 60.000
SIT
na
ŽR
TE
Šoštanj
št.
52800-601-24048.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 1. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj; soba št. 1.21, komerciala; prevzemnica Jana Gorčan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 11. uri v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti ponudnika
(cena brez PD) z veljavnostjo do 28. 4.
1999.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 1. 1999
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
delež v %

– cena
25
– reference ponudnika na energetskih
objektih na podobnih delih v zadnjih
4 letih
25
– tehnološka opremljenost izvajalca
10
– reference kadrov
15
– finančna moč podjetja
15
– fleksibilnost in možnost interveniranja 10
Skupaj
100
18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Viktorju
Robniku,
dipl.
ek.,
tel.
063/42-03-612, faks 063/42-03-485,
– za tehnični del pri Jožetu Lenartu,
dipl. inž. str., tel. 063/42-03-241, faks
063/42-03-485.
19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-9006
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, telefaks 063/42-03-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naročila je komunalno vzdrževanje poslovnih
in pisarniških prostorov v upravno poslovni in tehnično obratni stavbi, recepciji z vratarnico, komandni stavbi RDP bloka 4 in v
kegljišču Termoelektrarne Šoštanj.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
15,000.000 SIT/letno.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(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.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval samo
celovite ponudbe, kjer ponudnik ponudi vse
storitve v okviru razpisanega dela.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: predvidoma
1. 2. 1999, zaključek: dela bodo oddana
za dobo treh let (31. 1. 2002).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar
18,
3325
Šoštanj,
tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 12. 1998
do 6. 1. 1999 v času od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 60.000
SIT
na
ŽR
TE
Šoštanj
št.
52800-601-24048.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 1. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj; soba št. 1.21, komerciala; prevzemnica Jana Gorčan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 11. uri v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti ponudnika
(cena brez PD) z veljavnostjo do 20. 3.
1999.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 1. 1999
ob 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
delež v %

– raven celovitosti ponudbe
10
– cena
30
– reference ponudnika pri proračunskih
porabnikih
10
– reference na industrijskih objektih
10
– zagotavljanje postopkov
in predpisane tehnologije
10
– reference lastnih kadrov z dokazili
20
– finančna moč podjetja
10
Skupaj

100

18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Viktorju
Robniku,
dipl.
ek.,
tel.
063/42-03-612, faks 063/42-03-485,
– za tehnični del pri Jožetu Antolič,
gradb. teh., tel. 063/42-03-271, faks
063/42-03-485.
19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
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Ob-9007
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, telefaks 063/42-03-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naročila je vzdrževanje prašnega kurilnega sistema na vseh blokih v Termoelektrarni Šoštanj.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
140,000.000 SIT/letno.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(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: naročnik bo upošteval samo
celovite ponudbe, kjer ponudnik ponudi vse
storitve v okviru razpisanega dela.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: predvidoma
1. 3. 1999, zaključek: dela bodo oddana
za dobo dveh let (28. 2. 2001).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar
18,
3325
Šoštanj,
tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 12. 1998
do 13. 1. 1999 v času od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 60.000
SIT
na
ŽR
TE
Šoštanj
št.
52800-601-24048.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 1. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj; soba št. 1.21, komerciala; prevzemnica Jana Gorčan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 12.30 v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti ponudnika
(cena brez PD) z veljavnostjo do 28. 4.
1999.
13., 14., 15.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 1. 1999
ob 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
delež v %

– cena
25
– reference ponudnika na energetskih
objektih na podobnih delih v zadnjih
4 letih
25
– tehnološka opremljenost izvajalca
10
– reference kadrov
15
– finančna moč podjetja
15
– fleksibilnost in možnost interveniranja 10
Skupaj
100
18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Viktorju
Robniku,
dipl.
ek.,
tel.
063/42-03-612, faks 063/42-03-485,
– za tehnični del pri Juriju Skornšek,
inž. str., tel. 063/42-03-245, faks
063/42-03-485, e-mail Jure Skornsek@te-sostanj.si.
19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-9041
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center vlade za informatiko (in
ostali), Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/1788649.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izobraževanje s področja informacijske tehnologije za potrebe državnih organov – oznaka razpisa
PIZ.IT-99;
vrednost
naročila:
2.000,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje RS.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o javnih naročilih, zakon o izvrševanju proračuna in podzakonski akti.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ja.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamezno območje RS.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ja.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto od veljavnosti
razpisa.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 01, soba 29,
faks 061/1788649. Razpisna dokumentacija bo na voljo v elektronski obliki na internetu na naslovu http://www.gov.si/razpisi/
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 1. 1999 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
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cije: 12.000 SIT, za elektronsko verzijo
3000 SIT; plačilo z virmanom, žiro račun:
50100-637-56351.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe 19. 1. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: RS, Center vlade za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
nadstropje 01, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
19. 1. 1999 ob 10.30, v prostorih RS,
Center vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 1.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT, trajanje do 10. 3. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih. Rok plačila za
sukcesivne dobave: 30 dni.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum in ura
oddaje ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): razpisna merila za javni razpis za izobraževanje:
na področju IT.
Kriteriji:
1. Poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili ponudnikom – izločilni
kriterij;
2. Registracija in obratovalno dovoljenje za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe – izločilni kriterij;
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Izločilni kriterij: uveljavljena jamstva
ter izgubljene pravde, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; dosedanje slabe izkušnje
pri poslovanju – slabi rezultati anket, pritožbe glede opreme, prostorov, kvalitete, vsebine ali trajanja;
4. Reference ponudnika na razpisanem področju:
Izločilni kriterij: odsotnost referenc;
• 2 točki: reference v manjšem obsegu;
• 5 točk: reference v večjem obsegu;
5. Kakovost opravljanja razpisanih
storitev:
• 1 točka: en dokument, ki dokazuje
kakovost poslovanja;
• 3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo kakovost poslovanja;
• 5 točk: postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju poslovanja;
• 10 točk: pridobljen ISO certifikat
na področju poslovanja.
– na finančnem področju:
1. Izkazane blokade žiro računa – izločilni kriterij;
2. Zadovoljiv poslovni izid iz dejavnosti:
• 2 točki: pozitivni poslovni izid iz
dejavnosti.
– na področju kapacitet, opremljenosti
in kadrov:
1. Posest ustreznih prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so predmet razpisa:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ponudnik nima ustrezno opremljenih
prostorov za opravljanje vseh ponujenih programov na območjih, za katere se je prijavil
– izločilni kriterij;
• 1 točka: 1 lokacija za opravljanje
razpisane dejavnosti;
• 2 točki: več lokacij za opravljanje
razpisanih dejavnosti;
2. Razpoložljivost ustreznih licenc programske opreme za opravljanje izobraževanja – izločilni kriterij.
3. Ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za izobraževanje:
Izločilni kriterij za tečaje za administratorje – noben redno zaposlen delavec, ki
opravlja izobraževanje, nima ustreznih certifikatov za področje ponujenega izobraževalnega programa;
Izločilni kriterij za tečaje za uporabnike
– manj kot 2 redno zaposlena delavca imata ustrezne certifikate za področje ponujenega izobraževalnega programa;
• 3 točke: 50–75% delavcev, ki
opravljajo izobraževanje, ima ustrezne certifikate na področjih ponujenih izobraževalnih programov;
• 8 točk: od 75-90% delavcev, ki
opravljajo izobraževanje, ima ustrezne certifikate na področjih ponujenih izobraževalnih programov;
• 15 točk: nad 90% delavcev, ki
opravljajo izobraževanje, ima ustrezne certifikate na področjih ponujenih izobraževalnih programov;
• 3 točke: 10-20% delavcev, ki opravljajo izobraževanje, ima andragoško izobrazbo;
• 8 točk: 20-30% delavcev, ki opravljajo izobraževanje, ima andragoško izobrazbo;
• 15 točk: nad 30% delavcev, ki
opravljajo izobraževanje, ima andragoško
izobrazbo
4. Bruto dohodki predvidenih kadrov
Bruto dohodek na področju izobraževanja
manjši od predpisanega – izločilni kriterij;
• 2 točki: povprečni dohodek kadra
na področju izobraževanja do 5% nad povprečjem;
• 4 točke: povprečni dohodek kadra
na področju izobraževanja znaša do 10%
nad povprečjem;
• 6 točk: povprečni dohodek kadra
na področju izobraževanja znaša do 15%
nad povprečjem;
• 8 točk: povprečni dohodek kadra
na področju izobraževanja znaša več kot
15% nad povprečjem;
Povprečje predstavlja bruto plača osnovnošolskega učitelja z visoko izobrazbo
brez dodatkov.
5. Izkušnje:
• 3 točke: povprečna delovna doba na
področju izobraževanja od 2 do 5 let;
• 7 točk: povprečna delovna doba na
področju izobraževanja od 5 do 7 let;
• 12 točk: povprečna delovna doba na
področju izobraževanja nad 7 let;
– ocenjevalni
1. Rok izvedbe tečaja od prijave
2. Cena
18.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, Ob-6004Č.
20.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-9042
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center vlade za informatiko (in
ostali), Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/1788649.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje, konfiguriranje in dodelava računalniške opreme
in aktivnega dela lokalnih računalniških
mrež na lokacijah državnih organov RS
– oznaka razpisa PVZ.IT-99; vrednost naročila: 5.000,000.000 SIT
4. Kraj izvedbe: območje RS.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih, zakon o izvrševanju
proračuna in podzakonski akti.
(c) navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ja.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamezno območje v RS in
posamezno področje računalniške opreme.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ja.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto od veljavnosti
razpisa.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 01, soba 29,
faks 061/1788649. Razpisna dokumentacija bo na voljo v elektronski obliki na internetu na naslovu http://www.gov.si/razpisi/
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 1. 1999 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 12.000 SIT, za elektronsko verzijo
3000 SIT; plačilo z virmanom, žiro račun:
50100-637-56351.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 21. 1. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RS, Center vlade za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje 01, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 1. 1999 ob 10.30, v prostorih RS,
Center vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 1.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 200.000 SIT, trajanje do 10. 3.
1999.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila za sukcesivne dobave: 30 dni.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum in ura
oddaje ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): razpisna merila za javni razpis za pogarancijsko
vzdrževanje opreme, konfiguriranje in
dodelavo:
– na poslovnem področju:
1. Poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili ponudnikom – izločilni
kriterij;
2. Registracija in obratovalno dovoljenje za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe – izločilni kriterij;
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Izločilni kriterij: uveljavljena jamstva ter
izgubljene pravde, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; dosedanje slabe izkušnje
pri poslovanju (izkazani večkrat prekoračeni
odzivni časi / časi popravil, izkazano večkratno odpravljanje iste napake);
4. Reference ponudnika na razpisanem področju:
Izločilni kriterij: odsotnost referenc;
• 3 točke: reference v manjšem obsegu in/ali pri manjših naročnikih;
• 9 točk: reference v večjem obsegu
in pri večjih naročnikih;
• 15 točk: pozitivne reference pri vzdrževanju po razpisu VZDR.IT-1/97;
5. Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
• 1 točka: en dokument, ki dokazuje
kakovost poslovanja;
• 3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo kakovost poslovanja;
• 5 točk: postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju poslovanja;
• 10 točk: pridobljen ISO certifikat na
področju poslovanja.
– na finančnem področju:
1. Stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8 – izločilni kriterij;
2. Izkazane blokade žiro računa – izločilni kriterij;
3. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in poslovni izid iz dejavnosti:
• 2 točki: finančna varnost – kapital
predstavlja polovico pasive;
• 2 točki: pozitivni poslovni izid iz dejavnosti;
4. Izločilni kriterij – če sta oba verižna
indeksa čistih prihodkov iz poslovanja za
leto 1997 in 1998 manjša od 75%;
– na področju kapacitet, opremljenosti
in kadrov:
1. Posest ustreznih prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so predmet razpisa:
Ponudnik nima ustreznih prostorov za
opravljanje vseh razpisanih dejavnosti na prijavljenem območju – izločilni kriterij;
2. Razpoložljivost rezervnih delov in
opreme za opravljanje garancijskih obveznosti:
Ponudnik nima dostopa do rezervnih
delov in/ali nadomestne opreme – izločilni
kriterij;
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3. Ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za servis na prijavljenem območju:
Manj kot 3 redno zaposlene delavce
za servis – izločilni kriterij;
• 2 točki: 3 – 5 redno zaposlenih delavcev za servis;
• 4 točke: 5 – 8 redno zaposlenih
delavcev za servis;
• 7 točk: 8 – 12 redno zaposlenih
delavcev za servis;
• 10 točk: nad 12 redno zaposlenih
delavcev za servis;
4. Kvalifikacije in bruto dohodki predvidenih kadrov ne smejo biti manjši od 80%
vrednosti povprečne plače iz dejavnosti, ki
je predmet razpisa.
Obseg izkazanih posebnih znanj strokovnega kadra za podporo in servis različnih tehnologij:
• 5 točk: povprečen obseg;
• 10 točk: nadpovprečen obseg;
Izkušnje:
• 3 točke: povprečna delovna doba
na strokovnem področju od 2 do 5 let;
• 6 točk: povprečna delovna doba na
strokovnem področju od 5 do 7 let;
• 9 točk: povprečna delovna doba na
strokovnem področju nad 7 let;
– za področje predmeta vzdrževanja
1. Ponudnik mora imeti izjavo vseh
prodajalcev tehnologije iz področja prijave,
ki uporablja svojstvene rezervne dele, s katero potrjujejo, da bodo v primeru izbire z
njim sklenili ustrezno pogodbo za dobavo
rezervnih delov. Izjavo lahko nadomesti ustrezna pogodba, če ima ponudnik sam pogodbeno razmerje za določeno tehnologijo.
Neizpolnjevanje teh pogojev je izločilni kriterij.
2. Ponudnik mora z ustrezno pogodbo
s principalom, proizvajalcem ali zastopnikom za katerokoli tehnologijo s področja
prijave izkazati, da je opravljal razpisano dejavnost vsaj 3 leta pred objavo razpisa. Neizpolnjevanje tega pogoja je izločilni kriterij.
– merila za ocenjevanje materialne ustreznosti ponudb
1. Odzivni čas;
2. Čas popravila;
3. Garancijski roki;
4. Tarife in cene.
18.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 60, z dne 28. 8. 1998, Ob-6004C.
20.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-9053
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center vlade za informatiko (in
ostali), Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/1788649.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: svetovanje za področje informacijskih sistemov, nadzor izgradnje in vzdrževanja LAN, nadzor vzdrževanja računalniške strojne opreme za

potrebe državnih organov – oznaka razpisa PSV.IT-99; vrednost naročila:
2.000,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih, zakon o izvrševanju
proračuna in podzakonski akti.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ja.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamezno svetovalno področje.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ja.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto od veljavnosti
razpisa.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 01, soba 29,
faks 061/1788649. Razpisna dokumentacija bo na voljo v elektronski obliki na internetu na naslovu http://www.gov.si/razpisi/
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo 15. 1. 1999 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 12.000 SIT, za elektronsko verzijo
3.000 SIT; plačilo z virmanom, žiro račun:
50100-637-56351.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe 20. 1. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RS, Center vlade za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje 01, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
20. 1. 1999 ob 10.30, v prostorih RS,
Center vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 1.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT, trajanje do 10. 3. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih. Rok plačila za
sukcesivne dobave: 30 dni.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum in ura
oddaje ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): razpisna merila za javni razpis za svetovanje in
nadzor:
– na poslovnem področju
1. Poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili ponudnikom – izločilni
kriterij;
2. Registracija in obratovalno dovoljenje za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe – izločilni kriterij;
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3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Izločilni kriterij: uveljavljena jamstva ter
izgubljene pravde, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; dosedanje slabe izkušnje
pri poslovanju;
4. Reference ponudnika na razpisanem področju:
Izločilni kriterij: odsotnost referenc;
• 1 točka: reference na manj zahtevnih projektih in/ali pri manjših kupcih;
• 3 točke: reference na zahtevnih projektih in/ali pri večjih kupcih;
• 9 točk: reference na manj zahtevnih
projektih v državni upravi;
• 15 točk: reference na zahtevnih projektih v državni upravi.
5. Za področje svetovanja za računalniška omrežja in nadzora nad izgradnjo računalniških omrežij:
Izločilni kriterij: manj kot 3 leta delovanja na področju svetovanja in/ali izgradnje
računalniških omrežij;
6. Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
• 1 točka: en dokument, ki dokazuje
kakovost poslovanja;
• 3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo kakovost poslovanja;
• 5 točk: postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju poslovanja;
• 10 točk: pridobljen ISO certifikat na
področju poslovanja.
– na finančnem področju:
1. Izkazane blokade žiro računa – izločilni kriterij;
2. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in poslovni izid iz dejavnosti;
• 2 točki: pozitivni poslovni izid iz dejavnosti
3. Letna realizacija pod 5 mio SIT –
izločilni kriterij.
– na področju kadrov:
1. Strokovna izobrazba
Za področje svetovanja najmanj VI.
stopnja izobrazbe za vse delavce, ki bodo
delali na prijavljenih področjih – izločilni kriterij;
Za področje nadzora najmanj V. stopnjo izobrazbe za vse delavce, ki bodo delali
na prijavljenih področjih.
2. Obseg izkazanih posebnih znanj
strokovnega kadra na prijavljenem področju:
• 5 točk: povprečen obseg;
• 10 točk: nadpovprečen obseg;
3. Za področje svetovanja za računalniška omrežja in nadzora nad izgradnjo računalniških omrežij:
Izločilni kriterij: ponudnik nima nobenega strokovnjaka s certifikatom principala
ali v RS priznane ustanove za projektiranje
ožičenja, namestitev kabelskega razvoda in
izvedbo meritev po sistemu strukturiranega
ožičenja;
Izločilni kriterij: ponudnik nima nobenega strokovnjaka za projektiranje jakotočnih omrežij;
4. Bruto dohodki
Bruto dohodki delavcev, ki bodo delali
na razpisanih področjih, ne presegajo 80%
povprečne plače iz dejavnosti, ki je predmet razpisa – izločilni kriterij.
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Izkušnje:
• 3 točke: izkušnje na strokovnem področju v povprečju od 2 do 5 let;
• 6 točke: izkušnje na strokovnem področju v povprečju od 5 do 7 let;
• 9 točk: izkušnje na strokovnem področju v povprečju nad 7 let;
Razpoložljivost kadrov glede na tekoče projekte:
Izločilni kriterij: manj kot 1 stalno razpoložljiv delavec z vsakega področja ponudbe v letu 1999 za manjše projekte, ki jih
prevzame ponudnik;
Izločilni kriterij: manj kot 3 stalno zaposleni delavci z vsakega področja ponudbe v
letu 1999 za večje projekte, ki jih prevzame
ponudnik;
Omejitev poslovnih povezav
Izločilni kriterij:
1. na področju svetovanja za projektno vodenje in pripravo razpisov bodo izločeni ponudniki, ki so sorodstveno, kapitalsko, lastninsko ali podizvajalsko povezani z
izvajalci projektov, storitev ali dobavitelji
opreme za državne organe;
2. na področju svetovanja pri izvedbi
projektov bodo izločeni ponudniki, ki so sorodstveno, kapitalsko, lastninsko ali podizvajalsko povezani z izvajalci storitev ali dobavitelji opreme za državne organe;
3. na področju svetovanja pri izgradnji
računalniških omrežij bodo izločeni ponudniki, ki so sorodstveno, kapitalsko, lastninsko ali podizvajalsko povezani z izvajalci storitev ali dobavitelji opreme za računalniška
omrežja za državne organe;
4. na področju nadzora nad izgradnjo
računalniških omrežij bodo izločeni ponudniki, ki so sorodstveno, kapitalsko, lastninsko ali podizvajalsko povezani z izvajalci storitev ali dobavitelji opreme za računalniška
omrežja za državne organe.
Merila za ocenjevanje:
1. rok izvedbe
2. cena
18.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 60, z dne 28. 8. 1998, Ob-6004B.
20.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-9047
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Srednja zdravstvena šola Ljubljana,
Poljanska cesta 61, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev čiščenja šolskih prostorov, ocenjena vrednost
900.000 SIT/mesečno.
4. Kraj izvedbe: Poljanska cesta 61,
Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 2. 1999 do 31.
1. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 1. 1999 do
15. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR 50101603-46701.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 1. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Srednja zdravstvena šola
Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1001 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 13. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
vnovčljiva na prvi poziv, v višini 10% mesečne razpisane vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 1. 1999
ob 13. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Zbiranje ponudb
Št. 6192/765/1307/17189
Ob-8909
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. NAB.UV.VN. št. 19
z dne 1. 12. 1998 je ugotovila, da so na
zahtevek za ponudbo prispele štiri ponudbe:
– Limitorque, ZDA – proizvajalec,
– Limitorque, Anglija – evropski zastopnik,
– Framatome Tech., ZDA – odobreni dobavitelj,
– Enertech, ZDA – odobreni dobavitelj
(v skladu s programi zagotavljanja kakovosti
v NEK, Krško).
Od prejetih ponudb je tehnično in komercialno najugodnejši ponudnik in hkrati
proizvajalec ameriška firma Limitorque,
ZDA.
3. Datum izbire: 3. 12. 1998.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Limitorque Corp., 5114
Woodall Road, Lynchburg, Virginia, U.S.A.
5. Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: 465 kosov različnih originalnih
rezervnih delov za operatorje ventilov.
6. Pogodbena vrednost: 6,550.000 SIT.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 2742/98
Ob-8882
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za dobavo opreme za gradnjo in rekonstrukcijo
RTP, RP Elektro Ljubljani,
– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje.
6. (a) Kraj dobave: RP 20 kV RŽV.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– vodne celice =J02, =J03, =J04,
=J07, =J08, =J09, =J10,
– dodatna oprema v celicah =J04,
=J07,
– oprema v celici ==J15,
– celice lastne rabe =J01,
– sklopna celica =J05,
– sklopna celica =J07,
– naprave lastne rabe,
– energetski in signalni kabli,
– ozemljitveni material,
– protipožarna in zaščitna oprema,
– ostale storitve.
7. Pogodbena
vrednost:
37,847.276,40 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,352.764 SIT, 37,847.276,40 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 30. 10. 1998.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 624/98
Ob-8885
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Hrastnik,
Cesta 3. julija 7.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
A) ugodna ponudbena cena, kvaliteta ponujenega blaga;
B) najugodnejši plačilni pogoji;
C) najnižja ponudbena cena in ustreznost stroja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) AGM Nemec Primož, s.p., Sedraž 3,
Laško;
B) Saubermacher Sud, d.o.o., Kidričeva 8, Lenart;
C) Tehnos, d.o.o., Cesta ob železnici 1,
Žalec.
6. (a) Kraj dobave: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) geotekstili in zaščitne folije,
B) zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov,
C) stroj za sekanje in drobljenje lesnih odpadkov.
7. Pogodbena vrednost:
A) 7,505.249,50 SIT;
B) 22,165.825,30 SIT;
C) 1,224.014,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 3;
B) 5;
C) 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 7,708.260 SIT; 5,535.575 SIT;
B) 26,173.075 SIT; 21,589.753 SIT;
C) 2,357.250 SIT; 834.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998 pod št.
478/98, Ob-7085.
Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Hrastnik
Ob-8886
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fori, d.o.o., Hrastovec 24,
Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
Partizanska 78, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 6kV stikalne omare za
rudarstvo – 4 kosi.
7. Pogodbena vrednost: 44,063.370
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,063.370 SIT, 35,720.013,20 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ne.

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. 72 z dne 23. 10. 1998,
Ob-7433.
Premogovnik Velenje, d.d.
Ob-8887
1. Naročnik, poštni naslov: Arnes, Jamova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– zadostitev tehničnih zahtev,
– kvaliteta sestave,
– cena,
– usposobljenost in reference ponudnika,
– dobavni rok,
– garancija in pogoji vzdrževanja.
Merila so bila pri ocenjevanju ponudb
uporabljena na način, ki je bil naveden v
razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 UNIX strežnika z operacijskim sistemom Solaris in zunanji disk
sistem.
7. Pogodbena vrednost: 9,961.445 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,153.037 SIT, 9,426.493 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998,
Ob-7480.
Arnes, Ljubljana
Št. 9/3-4
Ob-8888
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16A, Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) tehnične karakteristike,
b) servis,
c) reference ponudnika,
d) cena glede na ponujeno kakovost instrumenta,
e) plačilni pogoji,
f) garancija,
g) tehnična pomoč s strani ponudnika,
h) roki za dobavo blaga,
i) druge ugodnosti.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merel, d.o.o., Ob gozdu 25,
Selnica ob Dravi.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kostanjevišika 16A,
Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: atomski absorpcijski
spektrometer z možnostjo atomizacije v
plamenu in elektrotermične atomizacije
v grafitni kiveti z avtomatskim vzorčevalnikom za grafitno kiveto.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,059.784 SIT, 7,566.136 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-6896.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica
Št. 9301-1/98
Ob-8889
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi
11/b, Ravne na Koroškem.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): višja ocenitev po merilih navedenih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenagent Splošna posredniška dela, d.o.o., Tomšičeva 24, Slovenj Gradec.
6. (a) Kraj dobave: Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezasedeno vseljivo stanovanje.
7. Pogodbena vrednost: 7,399.755 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 148.500 SIT za m2 oziroma za 49,83
m2 7,399.755 SIT; 130.000 SIT za m2 oziroma za 34,61 m2 4,500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998 št.
9301-1/98, Ob-8006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota
Ravne na Koroškem
Št. 0048-308/47-5-98
Ob-8890
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe
za dobavo tkanine, glede na sposobnost,
priznano z javnim razpisom za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo osnovnega materiala za izdelavo uniform ter za izdelavo vseh vrst policijskih uniform in dodatkov (Ur. l. RS, št.
18/98) in delnim ponovnim javnim razpisom za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo osnovnega materiala za izdelavo uniform ter za izde-
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lavo vseh vrst policijskih uniform in dodatkov (Ur. l. RS, št. 45/98).
3. Datum izbire: sklep o izboru najugodnejšega ponudnika je bil sprejet dne 27.
10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na poziv k oddaji ponudbe sta
prispeli 2 veljavni ponudbi, od katerih je bila
na odpiranju ponudb 1 ponudba izločena
zaradi formalne nepopolnosti. Veljavno in
popolno ponudbo je predložil le ponudnik
Tekstina, d.d., in bil izbran kot najugodnejši
ponudnik.
Naročnik je pri ocenjevanju ponudbe
upošteval seštevek doseženih točk, ki ga je
ponudba dosegla na podlagi ponderiranih
meril (za finančno stanje, za reference na
področju javnih naročil, za urejenost sistema kakovosti, garancijski rok, rok za odpravo napak in za kvaliteto vzorca) ob podelitvi
sposobnosti na javnem razpisu za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in na delnem ponovnem javnem
razpisu za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti ter seštevek doseženih točk na podlagi ponderiranih meril,
ki ga je ponudba dosegla (za ceno in dobavni rok) v tem pozivu k ponudbi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tekstina, d.d., Tovarniška
15, Ajdovščina.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tkanina za srajce modra
(artikel 1020), 10.000 tm.
7. Pogodbena vrednost: 7,507.500 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ne
nastopa s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3.
1998, Ob-1056 in Uradni list RS, št. 45, z
dne 12. 6. 1998, Ob-3521.
13. Datum poziva k oddaji ponudbe: 29.
9. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-8891
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: kvalifiakcijski del (kriteriji za priznanje
sposobnosti).
Izpolnjevanje pogojev za poslovanje na
razpisanem področju; poslovna in finančna
solidnost, zanesljivost ter tržna usmeritev;
poslovne povezave in dostop do tehnologije (direktna pogodba s proizvajalcem); razpoložljivost ustreznih kadrov, prostorov,
opreme; dobavni in izvedbeni roki (dobava
opreme 60 dni, zaključek del 90 dni od

podpisa pogodbe); opremljenost in tehnične zmožnosti; ustrezna poprojektna podpora; preskrbljenost z rezervnimi deli; reference ponudnika in kadra na razpisanem področju ter reference ponujene opreme; usposobljenost kadrov ponudnika za ponujeno
opremo (potrdila s strani proizvajalca opreme); zagotavljanje kvalitete storitev; izvajanje permanentnega izobraževanja; pogodba s podizvajalci oziroma pogodba o skupnem nastopanju na javnem razpisu; izpolnjevanje pogojev za dodelitev naročila in
obveznih kriterijev za opremo; jedrno stikalo.
Predmetni del: vrednost ponudbe, tehnične lastnosti opreme, dobavni roki, certifikati kakovosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskratel, d.o.o., Ljubljanska
c. 24a, Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 10, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strojna in programska
oprema za omrežje širokopasovnih storitev na podlagi ATM tehnologije – hrbtenično omrežje in upravljanje.
7. Pogodbena
vrednost:
245,260.850,28 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
265,678.393,23
SIT,
245,260.850,28 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9.
1998, Ob-6461.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998, Ob-6461.
Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana
Št. 03-08-98
Ob-8917
1. Naročnik, poštni naslov: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49,
3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustreznost tehničnim zahtevam,
predvideni letni obratovalni stroški, plačilni
in ostali pogoji ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Autocommerce, d.o.o., Cankarjeva 11, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: delovno vozilo za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov –
MB 1824/R3P, dodatno: centralno mazanje, mobilni telefon.
7. Pogodbena vrednost: 20,738.472
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudnika, 5 vozil.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,124.424 SIT, 20,003.017 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.
Celje
Ob-8921
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/2200-225, faks 062/222-241, kont.
oseba: Andreja Ulbin ek.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade - ITS, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9.
6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 15 kosov računalnikov,
10 kosov spomin, router.
7. Pogodbena vrednost: 8,540.490 SIT.
Rok izvedbe del: sukcesivno do 29. 12.
1998.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,069.463,75 SIT, 6,513.979,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-8922
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/2200-225, faks 062/222-241, kont.
oseba: Andreja Ulbin ek.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pronet, d.o.o., Maribor,
Medvedova 13.
6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 22 kom laserskih
tiskalnikov in pribora.
7. Pogodbena vrednost: 2,381.911,75
SIT.
Rok izvedbe del: sukcesivno do 29. 12.
1998.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,891.427,60 SIT, 2,089.315 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.
Elektro Maribor, d.d.

Št.
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Ob-8928
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center
vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za nakup
namizne računalniške opreme za delovna
mesta državnih organov in upravnih enot na
območju RS z oznako NODM.IT-2/98: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 8. 1998.
4. Merila
za
dodelitev
naročila
(utemeljitev izbire): izločilni kriteriji:
Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom, registracija in
obratovalno dovoljenje, izkazana zanesljivost pri poslovanju, nekakovostno opravljanje razpisanih storitev, stopnja pokritosti
kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8, blokade žiro računa, prihodek dosežen pri poslovanju z državnimi organi ne presega 50%
vsega prihodka, posest ustreznih prostorov, nerazpoložljivost rezervnih delov in
opreme za garancijske obveznosti, nerazpoložljivost licenc in ostalih pravic, vezanih
na opremo, nesklenjenost ustreznih pogodb
za posamezno tehnologijo, kontinuiteta dela na razpisanem področju za zadnja 3 leta,
popolnost ponujenih konfiguracij, skladnost
s specifikacijami.
Primerjalni kriteriji (enakovrednost uteži):
Garancijski roki, dobavni roki, odzivni časi, časi popravila, življenjska doba, testi, ocena kvalitete sestave in ustreznosti preverjanja
pri proizvajalcu, normalizirane cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno,
– Comtron d.o.o., Gregorčičeva 39,
2000 Maribor,
– Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410
Zagorje ob Savi,
– Liko Pris d.o.o., Verd 100A, 1360 Vrhnika,
– Gorenje Point d.o.o., Partizanska 12,
3320 Velenje,
– Avtotehna d.d., Celovška 175, 1000
Ljubljana,
– Gambit Trade d.o.o., Savska 3A, 1000
Ljubljana,
– Altech d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana,
– Znamke opreme so navedene v obvestilu ponudnikom.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti:
– osebni računalnik PC-ST: 210
kosov,
– osebni računalnik PC-ST-3: 34
kosov,
– notesnik NB-ST: 5 kosov,
– notesnik NB-ST-2: 2 kosa,
– tiskalnik laser A4: 93 kosov,
– tiskalnik ink-jet A4: 4 kosi,
– monitor 15": 28 kosov,
– monitor 17": 5 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
– Comtron d.o.o.: 14,8 mio SIT,
– Oria Computers d.o.o.: 26,5 mio SIT,
– Liko Pris d.o.o.: 3 mio SIT,
– Gorenje Point d.o.o.: 2 mio SIT,
– Avtotehna d.d.: 0,1 mio SIT,
– Gambit Trade d.o.o.: 2,95 mio SIT,
– Altech d.o.o.: 7,3 mio SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni predvideno.
9. Število prejetih ponudb: 25
10.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 46, z dne 9. 6.1998,
Ob-3838.
13., 14.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-8929
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center
vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): (javni razpis za nakup
mrežne računalniške opreme za delovna
mesta državnih organov in upravnih enot na
območju RS z oznako NOMKP.IT-1/98):
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire);
Izločilni kriteriji:
Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi
in navodili ponudnikom, registracija in obratovalno dovoljenje, izkazana zanesljivost pri
poslovanju, nekakovostno opravljanje razpisanih storitev, stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8, blokade žiro
računa, prihodek dosežen pri poslovanju z
državnimi organi ne presega 50% vsega prihodka, posest ustreznih prostorov, nerazpoložljivost rezervnih delov in opreme za
garancijske obveznosti, nerazpoložljivost licenc in ostalih pravic, vezanih na opremo,
nesklenjenost ustreznih pogodb za posamezno tehnologijo, kontinuiteta dela na razpisanem področju za zadnja 3 leta, popolnost ponujenih konfiguracij, skladnost s specifikacijami.
Primerjalni kriteriji (enakovrednost uteži): garancijski roki, dobavni roki, odzivni
časi, časi popravila, življenjska doba, testi,
ocena kvalitete sestave in ustreznosti preverjanja pri proizvajalcu, normalizirane cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno
– Comtron d.o.o., Gregorčičeva 39,
2000 Maribor,
– Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1000
Ljubljana,
– Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana,
– Liko Pris d.o.o., Verd 100A, 1360 Vrhnika,
– Marand d.o.o., Cesta v mestni log 55,
1000 Ljubljana,
– Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410
Zagorje ob Savi
– Risk d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana,
–EMG d.d., Aškerčeva 4A, 3310 Žalec.
Znamke opreme so navedene v obvestilu ponudnikom.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– matrični tiskalnik A4: 68 kosov,
– mrežni laserski tiskalnik A4: 39
kosov,
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– datotečni strežnik A: 62 kosov,
– datotečni strežnik IBM: 12 ko-

sov,
– datotečni strežnik non-intel Unix:
1 kos,
– skener A4: 7 kosov,
– risalnik A0: 3 kosi,
– UPS 300VA: 3 kosi,
– UPS 1KVA: 3 kosi,
– stikalo: 2 kosa,
– zapisovalnik CDRW: 3 kosi,
– projekcijski top: 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost:
– matrični tiskalnik A4: 4.15 mio SIT (Intertrade ITS d.d.) ,
– mrežni laserski tiskalnik A4: 4,75 mio
SIT (Risk d.o.o.), 5 mio SIT (Liko Pris d.o.o.)
,
– datotečni strežnik A: 28.5 mio SIT
(Oria Computers d.o.o.), 22,9 mio SIT (Intertrade ITS d.d.) ,
– datotečni strežnik IBM: 9,54 mio SIT
(Simt d.o.o.) ,
– datotečni strežnik non-intel Unix:
17,25 mio SIT (Aster d.o.o.) ,
– skener A4: 0,32 mio SIT (Comtron
d.o.o.) ,
– risalnik A0: 0,53 mio SIT (Hermes Plus
d.d.) ,
– UPS 300VA: 0,12 mio SIT (Marand
d.o.o.) ,
– UPS 1KVA: 0,25 mio SIT (EMG d.d.),
– stikalo: 0,88 mio SIT (Unistar d.o.o.) ,
– zapisovalnik CDRW: 0,083 mio SIT
(Marand d.o.o.) ,
– projekcijski top: 3.44 mio SIT (Hermes Plus d.d.).
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (oprema, najvišja ponudba, najnižja ponudba):
– matrični tiskalnik A4: 110.121 SIT,
60.950 SIT,
– mrežni laserski tiskalnik A4: 960.395
SIT, 227.325 SIT,
– datotečni strežnik A: 1,735.836 SIT,
748.900 SIT,
– datotečni strežnik IBM: 1,069.858
SIT, 534.490 SIT,
– datotečni strežnik non-intel Unix:
17.263.153 SIT, 15,712.942 SIT,
– skener A4: 178.447 SIT, 45.156 SIT,
– risalnik A0: 585.487 SIT, 528.729
SIT,
– UPS 300VA: 53.720 SIT, 40.522 SIT,
– UPS 1KVA: 146.512 SIT, 83.500 SIT,
– stikalo: 2,172.960 SIT, 731.127 SIT
– Zapisovalnik CDRW: 160.192 SIT,
83.570 SIT,
– projekcijski top: 1,382.500 SIT,
1,146.227 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 46, z dne 9. 6.
1998, Ob-3839.
13.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-8930
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center
vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): razpis za mrežno, komunikacijsko in posebno računalniško opremo, prodaja, nabava, instalacija, na lokacijah državnih organov z oznako PMO.IT-98:
javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire 8. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila:
Izločilni kriteriji: poslovanje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom;
registracija in ustrezno obratovalno dovoljenje; uveljavljena jamstva ter izgubljene pravde, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti
manjša od 0,8; izkazane blokade žiro računa; dodelitev posla v višini polmesečne realizacije, zmanjšana za vrednost posla v okviru državnih organov, ne presega 5 mio SIT;
odsotnost primernih prostorov za opravljanje dejavnosti; manj kot 5 zaposlenih delavcev za podporo; noben delavec nima ustreznih kvalifikacij za podporo in servis; ponudnik nima dostopa do servisa oziroma
rezervnih delov; bruto dohodek delavcev za
podporo in servis manjši od predpisanega;
za vsako ponujeno tehnologijo sklenjena veljavna pisna pogodba; kontinuiteta poslovanja na razpisanih področjih za zadnja tri leta;
Primerjalni kriteriji (v točkah (maksimalno
število točk); ponudnik je moral zbrati več kot
22 točk): poslovna solidnost ponudnika (5
točk); reference ponudnika (2 točki); stopnja
finančne varnosti (2 točki); posest ustreznih
prostorov (2 točki); razpoložljivost rezervnih
delov (2 točki); število zaposlenih delavcev
na razpisanem področju (10 točk); kvalifikacije delavcev (8 točk); obseg strokovnega
znanja delavcev (10 točk);bruto dohodki delavcev nad predpisanim (8 točk), izkušnje
delavcev v letih (9 točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Aster d.o.o., Nade Ovčakove 1, 1000
Ljubljana,
– ATR d.o.o., Linhartova 49A, 1000
Ljubljana,
– Avtotehna d.d., Celovška 175, 1000
Ljubljana,
– Comparex GmbH, MTI d.o.o., Devova
5, 1000 Ljubljana,
– Comtron d.o.o., Gregorčičeva 39,
2000 Maribor,
– ECS d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin,
– Gambit Trade d.o.o., Savska 3A, 1000
Ljubljana,
– Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1000
Ljubljana,
– Iskra računalniki d.o.o., Tržaška 2,
1000 Ljubljana,
– Infotel d.o.o., Cankarjeva 6, 1000
Ljubljana,
– Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana,
– Liko Pris d.o.o., Verd 100A, 1360 Vrhnika,
– Marand d.o.o., Cesta v mestni log 55,
1000 Ljubljana,
– Nibble d.o.o., Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj,
– Nil d.o.o., Litijska 51, 1000 Ljubljana,
– Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410
Zagorje ob Savi,
– PCX d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana,

– Repro d.o.o., Šmartinska 106, 1000
Ljubljana,
– Risk d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana,
– Simt d.o.o., Industrijska 5, 1230 Grosuplje,
– Sistemi Shift d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana,
– Smartcom d.o.o., Brnčičeva 45, 1000
Ljubljana,
– SRC Computers d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana,
– Trendnet d.o.o., Efenkova 61, 1000
Ljubljana,
– Unistar d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana.
Usposobljenost se nanaša na tehnologije, ki so navedene v obvestilu ponudnikom.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 36.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 56, z dne 7. 8.
1998, Ob-5533.
13.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-8931
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center
vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): (razpis za nakup računalniške opreme za delovna mesta državnih
organov, prodaja, dobava, instalacija na lokacije državnih organov z oznako
PNO.IT-98): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire);
Izločilni kriteriji: poslovanje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom;
registracija in ustrezno obratovalno dovoljenje; uveljavljena jamstva ter izgubljene pravde, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti
manjša od 0,8; izkazane blokade žiro računa; dodelitev posla v višini polmesečne realizacije, zmanjšana za vrednost posla v okviru državnih organov, ne presega 5 mio SIT;
odsotnost primernih prostorov za opravljanje dejavnosti; manj kot 5 zaposlenih delavcev za podporo; noben delavec nima ustreznih kvalifikacij za podporo in servis; ponudnik nima dostopa do servisa oziroma
rezervnih delov; bruto dohodek delavcev za
podporo in servis manjši od predpisanega;
za vsako ponujeno tehnologijo sklenjena veljavna pisna pogodba; kontinuiteta poslovanja na razpisanih področjih za zadnja tri leta;
Primerjalni kriteriji (v točkah (maksimalno
število točk); ponudnik je moral zbrati več
kot 22 točk): poslovna solidnost ponudnika
(5 točk); reference ponudnika (2 točki); stopnja finančne varnosti (2 točki); posest ustreznih prostorov (2 točki); razpoložljivost rezervnih delov (2 točki); število zaposlenih delavcev na razpisanem področju (10 točk); kvalifikacije delavcev (8 točk); obseg strokovnega
znanja delavcev (10 točk);bruto dohodki delavcev nad predpisanim (8 točk), izkušnje
delavcev v letih (9 točk).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Altech d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana,
– Aster d.o.o., Nade Ovčakove 1, 1000
Ljubljana,
– ATR d.o.o., Linhartova 49A, 1000
Ljubljana,
– Avtotehna d.d., Celovška 175, 1000
Ljubljana,
– Comtron d.o.o., Gregorčičeva 39,
2000 Maribor,
– ECS d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin,
– Gambit Trade d.o.o., Savska 3A, 1000
Ljubljana,
– Gorenje Point d.o.o., Partizanska 12,
3320 Velenje,
– Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1000
Ljubljana,
– Iskra računalniki d.o.o., Tržaška 2,
1000 Ljubljana,
– Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana,
– Jerovšek Computers d.o.o., Bernikova 17, 1230 Domžale,
– Liko Pris d.o.o., Verd 100A, 1360 Vrhnika,
– Marand d.o.o., Cesta v mestni log 55,
1000 Ljubljana,
– Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410
Zagorje ob Savi,
– PCX d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana,
– Repro d.o.o., Šmartinska 106, 1000
Ljubljana,
– Risk d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana,
– Simt d.o.o., Industrijska 5, 1230 Grosuplje,
– Sistemi Shift d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana,
– SRC Computers d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana,
– Trendnet d.o.o., Efenkova 61, 1000
Ljubljana,
– Unistar d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana.
Usposobljenost se nanaša na tehnologije, ki so navedene v obvestilu ponudnikom.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 56, z dne 7. 8. 1998,
Ob-5532.
13.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-8932
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center
vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): (javni razpis za nakup
namizne računalniške opreme za delovna
mesta državnih organov na območju RS z
oznako NODM.IT-1/98): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila:
Izločilni kriteriji:
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Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi
in navodili ponudnikom, registracija in obratovalno dovoljenje, izkazana zanesljivost pri
poslovanju, nekakovostno opravljanje razpisanih storitev, stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8, blokade žiro
računa, prihodek dosežen pri poslovanju z
državnimi organi ne presega 50% vsega prihodka, posest ustreznih prostorov, nerazpoložljivost rezervnih delov in opreme za
garancijske obveznosti, nerazpoložljivost licenc in ostalih pravic, vezanih na opremo,
nesklenjenost ustreznih pogodb za posamezno tehnologijo, kontinuiteta dela na razpisanem področju za zadnja 3 leta, popolnost ponujenih konfiguracij, skladnost s specifikacijami.
Primerjalni kriteriji (enakovrednost uteži):
Garancijski roki, dobavni roki, odzivni
časi, časi popravila, življenjska doba, testi,
ocena kvalitete sestave in ustreznosti preverjanja pri proizvajalcu, normalizirane cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410
Zagorje ob Savi,
– Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana,
– Gambit Trade d.o.o., Savska 3A, 1000
Ljubljana,
– Simt d.o.o., Industrijska 5, 1230 Grosuplje,
– Altech d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana,
– Liko Pris d.o.o., Verd 100A , 1360
Vrhnika,
– Avtotehna d.d., Celovška 175, 1000
Ljubljana,
– Znamke opreme so navedene v obvestilu ponudnikom.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– osebni računalnik PC-ST: 676 kosov,
– osebni računalnik PC-ST-2: 50 kosov,
– osebni računalnik PC-ST-3: 50 kosov,
– notesnik NB-ST: 12 kosov,
– notesnik NB-ST-2: 27 kosov,
– tiskalnik laser A4: 98 kosov,
– tiskalnik ink-jet A4: 48 kosov,
– monitor 15": 15 kosov,
– monitor 17": 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost
– Oria Computers d.o.o.: 26,5 mio SIT,
– Intertrade ITS d.d.: 92,1 mio SIT,
– Gambit Trade d.o.o.: 18,1 mio SIT,
– Simt d.o.o.: 2,28 mio SIT,
– Altech d.o.o.: 7,7 mio SIT,
– Liko Pris d.o.o.: 0,6 mio SIT,
– Avtotehna d.d.: 1,35 mio SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni predvideno.
9. Število prejetih ponudb: 26.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 46, z dne 9. 6. 1998,
Ob-3837.
13.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8935
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost, cena, garancija, plačilo, dobava, servis (glede na merila najugodnejšega ponudnika).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Skupina Atlantis, d.o.o., Ljubljana, točka A1, A2,
– Uninet, d.o.o., Ljubljana, točka B1,
B2.
6. (a) Kraj dobave: lokacije po Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 55+5 kosov PC, skupina Atlantis,
d.o.o.,
– 22+28 kosov tiskalniki, Uninet,
d.o.o.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina Atlantis, d.o.o. – 19,715.851
SIT,
– Uninet, d.o.o. – 4,564.917 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– A1 – 346.395 SIT – 253.449 SIT –
12 ponudb,
– A2 – 382.095 SIT – 281.303 SIT –
12 ponudb,
– B1 – 146.082 SIT – 72.282 SIT – 11
ponudb,
– B2 – 120.750 SIT – 43.968 SIT – 15
ponudb.
11.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998,
Ob-7452.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 217/98
Ob-8936
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje, telefon
063/865-571,
865-569,
telefaks
063/863-009.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 3. 12. 1998 ob 8.15.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, reference
in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Oskrba, trgovina na veliko in malo,
Trg 4. julija, Dravograd,
2. Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137/b,
Spodnji Duplek,
3. Teol, d.d., Tovarniška 48, Ljubljana,
4. Makom, s.p., Špeglova 15, Velenje,
5. Segon, s.p., Goričica 13, Šentjur,
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6. Diverseylever, d.o.o., Linhartova
15, Maribor,
7. Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, razloženo po enotah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva.
7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998, Ob-7862.
Vrtec Velenje
Št. 585
Ob-8951
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26,
1241 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustreznost ponudb razpisnim pogojem.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Laboratorijska tehnika Burnik, Skaručna 14a, Vodice,
– Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, Maribor,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana.
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
– Medias international d.o.o., Resljeva
20, Ljubljana,
– Alpos
meding,
d.o.o.,
Leona
Dobrotinška 2, Šentjur.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom dr.
Julija Polca Kamnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski material.
7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 76 z dne 6. 11.
1998, Ob-7829.
13.
Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik
Št. 0048-308/62-98
Ob-8954
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): na javni razpis je prispelo 7 veljavnih
ponudb. Na odpiranju ponudb je bila 1 ponudba izločena zaradi formalne nepopolnosti.
Na analizi ponudb sta bili zaradi vsebinske
neustreznosti, v ponudbah priloženih dokumentov, izločeni še 2 ponudbi. Naročnik je pri
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strokovni analizi in ocenjevanju veljavnih in popolnih ponudb upošteval vsa merila, podana v
razpisni dokumentaciji (cena, dobavni rok, razširjenost prodajne mreže, finančno stanje dobavitelja blaga in reference) in ugotovil, da je
najugodnejšo ponudbo za točko a iz razpisne
dokumentacije (kurilno olje – ekstra lahko)
predložil ponudnik Petrol, d.d. in bil izbran kot
najugodnejši ponudnik za to točko, za točko b
iz razpisne dokumentacije (plin mešanica butan-propan) pa je predložil najugodnejšo ponudbo ponudnik Istragas, d.o.o. in bil izbran
kot najugodnejši ponudnik za to točko.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Petrol, d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana,
– Istragas, d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper.
6. (a) Kraj dobave: objekti Ministrstva za
notranje zadeve Republike Slovenije in Uprav za notranje zadeve na območju celotne
države.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– kurilno olje – ekstra lahko (točka a),
1.100.000 litrov,
– plin mešanica butan-propan (točka
b), 240.000 litrov.
7. Pogodbena vrednost:
– 49,412.212 SIT (Petrol, d.d.),
– 9,912.720 SIT (Istragas, d.o.o.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrana ponudnika ne nastopata s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za točko a (kurilno olje – ekstra lahko):
49,412.212 SIT, 47,168.000 SIT,
– za točko b (plin mešanica butan-propan): 9,919.140 SIT, 9,912.720 SIT,
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998, Ob-6490.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-8958
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Ljudski vrt, Župančičeva 10, 2250 Ptuj,
tel. 062/771-512, faks 062/771-512.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): najnižja cena, drugi pogoji, navedeni v
razpisni dokumentaciji, popolni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov za posamezno kategorijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost je bila priznana
naslednjim ponudnikom:
– za skupino sadje in zelenjava:
· Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
· Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož
(določeni artikli),
· Kmetijska zadruga Ptuj, Miklošičeva
12, 2250 Ptuj,
· Mercator SVS, d.d., Rogozniška 8,
2250 Ptuj;
– za skupino ostala živila:
· Nectar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1000
Ljubljana (določeni artikli),

· Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
· Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož
(določeni artikli),
· Mercator SVS, d.d., Rogozniška 8,
2250 Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Ljudski vrt, Župančičeva 10, Ptuj in podružnica Grajena,
Grajena 60.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sadje in zelenjava v vrednosti
1,200.000 SIT,
– ostala živila v vrednosti 3,500.000
SIT.
7. Pogodbena vrednost: 4,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sadje in zelenjava: 1,288.820 SIT,
85.163 SIT,
– ostala živila: 2,821.542 SIT, 569.491
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 30. 10.
1998, Ob-7708.
13.
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj
Št. 2759/98
Ob-8971
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za kvalitetno dobavo računalniške opreme za poslovni informacijski sistem javnega podjetja
Elektro Ljubljana, d.d.,
– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– delovne postaje: SIMT, d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, v skupni
vrednosti 11,812.984 SIT;
– monitorji: SIMT, d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, v skupni vrednosti
3,488.786 SIT;
– prenosni računalniki: SIMT, d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, varianta II, v skupni vrednosti 1,381.413 SIT;
– usmerjevalniki: Intertrade ITS, d.d.,
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, v skupni
vrednosti 1,670.729 SIT.
6. (a) Kraj dobave: Poslovni informacijski sistem javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/I, 1516 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– delovne postaje 50 kom,
– monitorji 50 kom,
– prenosni računalniki 5 kom,
– usmerjevalniki 1 kom.
7. Pogodbena vrednost:
– delovne postaje v skupni vrednosti
11,812.984 SIT,
– monitorji v skupni vrednosti 3,488.786
SIT,
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– prenosni računalniki v skupni vrednosti 1,381.413 SIT,
– usmerjevalniki v skupni vrednosti
1,670.729 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– delovne postaje: 12,139.050 SIT,
11,124.698 SIT;
– monitorji: 4,799.813 SIT, 3,488.786
SIT;
– prenosni računalniki: 2,110.500 SIT,
1,364.895 SIT;
– usmerjevalniki:
2,860.793
SIT,
1,670.729 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 30. 10. 1998.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2757/98
Ob-8972
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za dobavo mobilnih agregatov Elektro Ljubljani.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Uninvest, d.o.o., Ferrarska
ul. 14, 6000 Koper.
6. (a) Kraj dobave: skladišče na Glavarjevi 14 v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– mobilni agregat moči 300 kVA,
– mobilni agregat moči 100 kVA.
7. Pogodbena vrednost: 10,746.750
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,410.314 SIT, 10,746.750 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 30. 10. 1998.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-8989
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.
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3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, lokacija, velikost in ohranjenost stanovanj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPG Graditelj, Maistrova 7,
Kamnik in Sonce Sl, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kamnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dva enosobna stanovanja, enoinpolsobno stanovanje in dva
dvosobna stanovanja.
7. Pogodbena vrednost: 2 × 6,900.000
SIT; 9,000.000 SIT; 10,282.000 SIT;
11,700.000 SIT; 12,096.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,975.000 SIT, 3,950.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-6878.
Občina Kamnik
Ob-9030
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420
Trbovlje,
tel. 0601/26-144,
faks. 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup vezivnega
materiala za utrditev stropa na odkopih za
obdobje 1999–2003.
3. Datum izbire: odpiranje 30. 11.
1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis se ponovi, ni bilo
dveh polnih ponudb.
5.
6. (a) (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7928.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje
Ob-9031
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup vodovodnega in instalacijskega materiala.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 27. 11. 1998
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur d.d., Koroška cesta
1, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni in instalacijski material (količine iz razpisne dokumentacije)

7. Pogodbena vrednost: okvirna vrednost pogodbe: 2,865.435 SIT
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,278.026,50 SIT, 2,865.435 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 77/98, z dne 13. 11.
1998, Ob-8093.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje
Ob-9032
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup gradbenega materiala.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 8. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., Dolska c. 9, 1430 Hrastnik,
– sklop 2: Mercator d.d., PC MTL – MO
II., Slovenčeva 25, 1113 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta blaga in količine iz
razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: ocenjeni vrednosti sklopov sta:
– sklop 1: 32,950.390 SIT,
– sklop 2: 6,999.079 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
proizvodno podjetje (sklop 1) in trgovsko
podjetje (sklop 2).
9. Število prejetih ponudb
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
32,950.390 SIT
29,259.711 SIT,
– sklop
2:
9.532.438 SIT,
6.999.079 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 74-76/98, z dne 6. 11.
1998, Ob-7924.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje
Ob-9033
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup goriv, maziv in filtrov.
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3. Datum izbire: odpiranje 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis se ponovi; ni bilo
dveh popolnih ponudb.
5.
6. (a), (b).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10.,11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 77/98, z dne 13. 11.
1998, Ob-8089.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje
Ob-9034
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup izdelkov
zaščite.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Pego d.o.o., Ul. XIV. divizije
12, 3000 Celje,
– sklop 2: Gumiks d.o.o., Podgorje 120,
1240 Kamnik,
– sklop 3: M&P d.o.o., Šuštarjeva 42 A,
1420 Trbovlje,
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrste in količine iz razpisne
dokumentacije
7. Pogodbena vrednost: ocenjene vrednosti sklopov:
– sklop 1: 7,280.469 SIT,
– sklop 2: 7,918.000 SIT,
– sklop 3: 9,759.845 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudniki
so trgovska podjetja.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 7,
– sklop 2: 7,
– sklop 3: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
10,067.688 SIT,
7,280.469 SIT,
– sklop
2:
10,011.960 SIT,
7,918.000 SIT,
– sklop
3:
11,141.707 SIT,
9,655.117 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 77/98, z dne 13. 11.
1998, Ob-8090.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje
Ob-9035
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup lesa in
izdelkov iz lesa.
3. Datum izbire: odpiranje 8. 12. 1998.
4. Merila
za
dodelitev
naročila
(utemeljitev izbire): javni razpis se ponovi; ni
bilo dveh popolnih ponudb.
5.
6. (a), (b).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 74-76/98, z dne 6. 11.
1998, Ob-7931.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje
Ob-9036
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup polnilnega materiala za zapolnitev na odkopih
za obdobje 1999–2003.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 9. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis se ponovi; ni bilo
dveh ponudb.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 77/98, z dne 13. 11.
1998, Ob-8092.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup tehničnih
plinov.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); javni razpis se ponovi; ni bilo
dveh ponudb.
5.
6. (a), (b)
7., 8
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.,11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 77/98, z dne 13. 11.
1998, Ob-8096.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje

Ob-9037
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup orodja.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); javni razpis se ponovi; ni bilo
dveh popolnih ponudb.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 76, z dne 6. 11. 1998,
Ob-7925.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje

Ob-9039
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup kemičnih
izdelkov in čistil.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Pego d.o.o., Ul. XIV. divizije
12, 3000 Celje,
– sklop 2: Mercator d.d., PC MTL – MO
II., Slovenčeva 25, 1113 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kemični izdelki in čistila:
– čistila in pribor za čiščenje,
– barve, laki, lepila, razredčila in drugo.
Količine iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: ocenjeni vrednosti sklopov sta:
– sklop 1: čistila in pribor za čiščenje:
3,944.592 SIT,
– sklop 2: barve, laki, lepila, razredčila
in drugo 3,379.882 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudniki
so trgovska podjetja.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
4,292.540 SIT,
3,944.592 SIT,
– sklop
2:
3,828.200 SIT,
3,379.882 SIT,
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 77/98, z dne 13. 11.
1998, Ob-8087.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje

Ob-9038
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

Ob-9040
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup elektro
materiala.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1, sklop 3, sklop 4, sklop 5,
sklop 6: Elektronabava d.d., Slovenska
c. 58, 1001 Ljubljana,
– sklop 2: Merkur d.d., Koroška cesta
1, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta blaga in količine iz
razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjene vrednosti sklopov:
– sklop 1: 4,022.039 SIT,
– sklop 2: 2,110.677 SIT,
– sklop 3: 8,085.903 SIT,
– sklop 4: 2,948.855 SIT,
– sklop 5: 825.094 SIT,
– sklop 6: 53.025 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika
sta trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 4,
– sklop 3: 4,
– sklop 4: 2,
– sklop 5: 4,
– sklop 6: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
– sklop
1:
4,160.645 SIT,
4,022.039 SIT,
– sklop
2:
2,631.291 SIT
2,110.677 SIT,
– sklop
3:
11,310.792 SIT
8,085.903 SIT,
– sklop
4:
3,775.195 SIT
2,948.855 SIT,
– sklop
5:
1,115.426 SIT,
825.094 SIT,
– sklop 6: 68.355 SIT, 53.025 SIT,
11.
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 74-76/98, z dne 13. 11.
1998, Ob-7930.
Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje
Št. 091-5-7/98
Ob-8998
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, 1105 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
a) za aparat za avtomatsko barvanje histoloških preparatov in za aparat za avtomatsko pokrivanje preparatov je bila izbrana
najugodnejša ponudba ob upoštevanju meril iz razpisne dokumentacije in na podlagi
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praktičnega dela z aparatoma, dostavljenima v preizkus,
b) ob upoštevanju meril iz razpisne dokumentacije in na podlagi praktičnega dela
z aparatoma za avtomatsko fiksacijo in prepajanje s parafinom, ki sta bila preizkušena
v laboratoriju Inštituta za patologijo, je naročnik sklenil, da naročila ne odda nobenemu ponudniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Micro + Polo, d.o.o., Maribor, Lackova 78.
6. (a) Kraj dobave: UL Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo, Korytkova 2,
1105 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: aparat za avtomatsko
barvanje histoloških preparatov in aparat za avtomatsko pokrivanje histoloških preparatov.
7. Pogodbena vrednost:
– aparat za avtomatsko barvanje histoloških preparatov: 3,452.074,50 SIT,
– aparat za avtomatsko pokrivanje histoloških preparatov: 4,511.115 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4, od tega 3
popolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– aparat za avtomatsko barvanje histoloških preparatov: 3,929.730 SIT,
3,153.000 SIT (+ 5% TPD),
– aparat za avtomatsko pokrivanje histoloških preparatov: 5,197.290 SIT,
3,715.000 SIT (+ 5% TPD).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.
Medicinska fakulteta
Ob-9015
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 2. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila je
končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo medicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:
A. Obvezilni material:
1. Profarmakon, d.o.o., Knafelčeva
31, 2000 Maribor,
2. Salus, d.d., Mašera Spasiča 10,
1000 Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
4. Tosama, d.d., Šaranovičeva 35,
1230 Domžale,
5. Kemofarmacija, d.d., Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
6. Iris, d.o.o., Rimska cesta 8, 1000
Ljubljana,
7. Simpss, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,

8. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor,
9. Merit, d.o.o., Šmartinska 130,
1000 Ljubljana,
10. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 2, 1000 Ljubljana,
11. Gopharm, d.o.o., Sedejeva 2,
5000 Nova Gorica;
B. Sanitetno potrošni material:
1. Profarmakon, d.o.o., Knafelčeva
31, 2000 Maribor,
2. Salus, d.d., Mašera Spasiča 10,
1000 Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
4. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,
5. PFM-S, d.o.o., Kolodvorska 4,
4000 Kranj,
6. Kemofarmacija, d.d., Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
7. Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana,
8. Iris, d.o.o., Rimska cesta 8, 1000
Ljubljana,
9. Simpss, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,
10. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor,
11. Merit, d.o.o., Šmartinska 130,
1000 Ljubljana,
12. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 2, 1000 Ljubljana,
13. Gopharm, d.o.o., Sedejeva 2,
5000 Nova Gorica;
C. Šivalni material:
1. MM Surgical, d.o.o., Kotnikova 5,
1000 Ljubljana,
2. Salus, d.d., Mašera Spasiča 10,
1000 Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
4. Medis, d.o.o., Vojkova 4, 1000
Ljubljana,
5. Johnson & Johnson S.E., Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
6. Kemofarmacija, d.d, Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
7. JZZ Mariborske lekarne Maribor,
Zagrebška 91, 2000 Maribor,
8. Gopharm, d.o.o., Sedejeva 2,
5000 Nova Gorica;
D. Leče:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
2. Iris, d.o.o., Rimska cesta 8, 1000
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinsko sanitetno potrošni material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64-65 z dne 25. 9. 1998;
Ob-6846.
Splošna bolnišnica Celje
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Ob-9016
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 2. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila je
končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo diagnostike in ostalega lekarniškega materiala
(za v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:
A. Otroška in enteralna prehrana:
1. Salus, d.d., Mašera Spasiča 10,
1000 Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
3. Medis, d.o.o., Vojkova 4, 1000
Ljubljana,
4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
5. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor;
B. Farmacevtske substance, reagenti in
kemikalije:
1. Interexport, d.o.o., Slovenska
54/VII, 1000 Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
3. Mikro & Polo, Lackova 78, 2000
Maribor,
4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
5. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor;
C. Diagnostika:
1. Salus, d.d., Mašera Spasiča 10,
1000 Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
3. Mikro & Polo, Lackova 78, 2000
Maribor,
4. Adriamed, d.o.o., Parmova 53,
1000 Ljubljana,
5. Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice,
6. Kemofarmacija, d.d, Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
7. Iris, d.o.o., Rimska cesta 8, 1000
Ljubljana;
D. Negovalna kozmetika, razkužila:
1. Profarmakon, d.o.o., Knafelčeva
31, 2000 Maribor,
2. Salus, d.d., Mašera Spasiča 10,
1000 Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
4. Medis, d.o.o., Vojkova 4, 1000
Ljubljana,
5. Johnson & Johnson S.E., Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
6. Kemofarmacija, d.d., Cesta na brdo 100, 1000 Ljubljana,
7. JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: diagnostika in ostali lekarniški material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64-65 z dne 25. 9. 1998;
Ob-6844.
Splošna bolnišnica Celje
Su 33/98
Ob-9014
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popolnost ponudbe,
– usposobljenost ponudnika,
– kakovost,
– skupna ponudbena cena,
– ponudbena cena tistih posameznih vrst
blaga, katerega potrošnja predstavlja bistveni del vrednosti nabave,
– fiksnost cen,
– odzivni rok (možnost in hitrost dostave
na posamezno odjemno mesto),
– način plačila,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Piramida, d.o.o., Zagorje,
Polje 10, 1410 Zagorje.
6. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Krškem, C. krških
žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Krškem, C. krških
žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Brežicah, C. prvih
borcev 48, Brežice,
– Okrajno sodišče v Sevnici, Glavni trg
30, Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– pisarniški papir,
– kuverte,
– mape,
– pisala,
– drugi drobni pisarniški pripomočki,
– tonerji in trakovi za tiskalnike ter
pisalne in fotokopirne stroje,
– obrazci.
7. Pogodbena vrednost: ca. 3,500.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,327.587,51 SIT, 3,606.282,36 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7809.
Okrožno sodišče v Krškem
Ob-9017
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, finančno stanje
ponudnika. Izbran je bil dobavitelj z najnižjo
ponujeno ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinotehna, d.d., Celje,
Mariborska 7.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, skladišče
TE-TOL.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1000 kosov kondenzatorske cevi.
7. Pogodbena vrednost: 5,981.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,290.000 SIT, 5,981.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 414/98
Ob-9028
1. Naročnik, poštni naslov: Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen, javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): višina cene, kvaliteta, plačilni pogoji, reference, celovitost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. pralna in čistilna sredstva – Tomby,
d.o.o., Kuratova 8, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva.
7. Pogodbena vrednost:
I. pralna in čistilna sredstva – 3,695.082
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
I. pralna in čistilna sredstva – 9 popolnih
ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. pralna in čistilna sredstva – 4,764.564
SIT, 3,695.082 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 11. 1998,
Ob-7737.
Kranjski vrtci
Št. 413/98
Ob-9029
1. Naročnik, poštni naslov: Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen, javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): višina cene, kvaliteta, plačilni pogoji, reference, celovitost ponudbe.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
II. meso in mesni izdelki – Jurmes, trženje in inženiring, d.d., L. Dobrotinška 15,
3230 Šentjur,
III. ribe – Brumec Ručigaj, Testenova 55,
1234 Ljubljana,
IV. perutnina – Mesarija Kalan, Kalan
Franc, s.p., Gasilska ul. 7, 4000 Kranj,
V. zamrznjeno sadje in zelenjava – Kvibo, d.o.o., Kovorska 50, 4290 Tržič,
VII. kruh – Pekarna Vrhnika, d.d., Idrijska cesta 21, 1360 Vrhnika,
VIII. jajca – Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo,
IX. jušne zakuhe in testenine – Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4204 Naklo,
X. domače sadje in zelenjava – Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
XI. uvoženo sadje in zelenjava – Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
XII. sadni sirupi in sokovi – Živila Kranj,
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
XIII. konzervirana živila – Raks, d.o.o.,
Preserje, Pelechova 65, 1235 Radomlje,
XIV. čaji – Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo,
XV. osnovna živila in dodatki jedem –
Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
II. meso in mesni izdelki,
III. ribe,
IV. perutnina,
V. zamrznjeno sadje in zelenjava,
VII. pecivo,
VIII. jajca,
IX. jušne zakuhe in testenine,
X. domače sadje in zelenjava,
XI. uvoženo sadje in zelenjava,
XII. sadni sirupi in sokovi,
XIII. konzervirana živila,
XIV. čaji,
XV. osnovna živila in dodatki jedem.
7. Pogodbena vrednost:
II. meso in mesni izdelki – 19,855.700
SIT,
III. ribe – 859.950 SIT,
IV. perutnina – 3,481.000 SIT,
V. zamrznjeno sadje in zelenjava –
3,120.370 SIT,
VII. pecivo – 2,355.200 SIT,
VIII. jajca – 1,102.500 SIT,
IX. jušne zakuhe in testenine –
1,468.888,85 SIT,
X. domače sadje in zelenjava –
4,083.765 SIT,
XI. uvoženo sadje in zelenjava –
4,449.900 SIT,
XII. sadni
sirupi
in
sokovi
–
2,217.570,35 SIT,
XIII. konzervirana živila – 3,148.850 SIT,
XIV. čaji – 471.972,90 SIT,
XV. osnovna živila in dodatki jedem –
10,450.891 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
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II. meso in mesni izdelki – 12, vendar
10 popolnih ponudb,
III. ribe – 7 popolnih ponudb,
IV. perutnina – 7, vendar 5 popolnih ponudb,
V. zamrznjeno sadje in zelenjava – 7 popolnih ponudb,
VII. pecivo – 6 popolnih ponudb,
VIII. jajca – 8 popolnih ponudb,
IX. jušne zakuhe in testenine – 3 popolne ponudbe,
X. domače sadje in zelenjava – 6, vendar 5 popolnih ponudb,
XI. uvoženo sadje in zelenjava – 4, vendar 3 popolne ponudbe,
XII. sadni sirupi in sokovi – 5 popolnih
ponudb,
XIII. konzervirana živila – 4 popolne ponudbe,
XIV. čaji – 4 popolne ponudbe,
XV. osnovna živila in dodatki jedem – 4
popolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
II. meso in mesni izdelki – 22,229.020
SIT, 19,855.700 SIT,
III. ribe – 1,217.265 SIT, 859.950 SIT,
IV. perutnina – 4,361.470 SIT,
3,481.000 SIT,
V. zamrznjeno sadje in zelenjava –
4,288.530,72 SIT, 3,120.370 SIT,
VII. pecivo – 3,347.920 SIT, 2,355.200
SIT,
VIII. jajca – 1,330.000 SIT, 1,102.500
SIT,
IX. jušne zakuhe in testenine –
1,584.821 SIT, 1,468.888,85 SIT,
X. domače sadje in zelenjava –
5,340.860 SIT, 4,083.765 SIT,
XI. uvoženo sadje in zelenjava –
5,749.960 SIT, 4,449.900 SIT,
XII. sadni sirupi in sokovi – 3,932.390
SIT, 2,217.570,35,
XIII. konzervirana živila – 3,520.608 SIT,
3,148.850 SIT,
XIV. čaji – 591.000 SIT, 471.972,90
SIT,
XV. osnovna živila in dodatki jedem –
10,523.511,30 SIT, 10,450.891 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 11. 1998,
Ob-7736.
Kranjski vrtci
Št. 037-39/98-5131/98
Ob-9049
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
telefaks 061/214-584.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): postopek zbiranja ponudb za dobavo informacijske opreme ter
izgradnjo kabelskih infrastruktur za projekt
MFERAC, uporabnika MNZ, glede na priznano sposobnost izvajalca, ugotovljeno z
javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev telekomunikacijske opreme, opreme

tehničnega varovanja, informacijske opreme, informacijsko telekomunikacijskih kabelskih sistemov in sistemov za neprekinjeno napajanje, objavljenim v Uradnem listu
RS, št. 18/98 in 22/98.
3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o izbiri najugodnejših ponudnikov,
št. 037-39/98-IT-4457/98, z dne 30. 10.
1998.
4. Merila za dodelitev naročila:
1. kvaliteta, zanesljivost, ustreznost
tehničnim zahtevam ter kompatibilnost z delujočo opremo in sistemi (0,95),
2. vzdrževanje in servisiranje v garancijskem in pogarancijskem roku ter zagotavljanje rezervnih delov na področju Republike Slovenije (0,90),
3. kadrovska zasedba ponudnika za
predmet javnega razpisa (0,90),
4. ustrezni atesti, ISO 9000 (0,80),
5. cena opreme, plačilni pogoji in dobavni roki (0,70),
6. šolanje in svetovanje uporabnika,
strokovna literatura (0,70),
7. poslovanje v Sloveniji v preteklem
letu za predmet javnega razpisa (0,60),
8. poslovna zanesljivost dobavitelja in
dosedanje izkušnje pri poslovanju (0,60),
9. čas obstoja na slovenskem trgu za
predmet javnega razpisa (0,50),
10. reference doma in v tujini (0,50),
11. dokazilo o zastopstvu oziroma poslovem odnosu s principalom, podizvajalcem (0,40).
Za točko I.e. naročnik ni izbral nobenega ponudnika, ker oprema, ki so jo ponudili
ponudniki, bodisi ni ustrezala vsem zahtevam iz poziva za to podtočko, bodisi ni bila
podana podrobna tehnična specifikacija ponujene opreme, zato ni bilo možno oceniti
ponudb oziroma ni možno ugotoviti ustreznosti ponujene opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za točko I.a, I.b, I.c, I.d, I.e, II.a, II.b,
II.c, II.d, III.a razpisne dokumentacije je bila
izbrana družba Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana,
– za točko III.b in III.c razpisne dokumentacije je bila izbrana družba REPRO
d.o.o., Šmartinska 106, Ljubljana,
– za točko IV. razpisne dokumentacije je
bila izbrana družba MIDES INTERNATIONAL d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
– za točko V. razpisne dokumetnacije je
bila izbrana družba Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana,
– za točko VI.a in VI.b razpisne dokumentacije je bila izbrana družba NIL d.o.o.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana,
– za točko VI.c razpisne dokumentacije
je bila izbrana družba INFOTEL d.o.o., Cankarjeva 6, Postojna.
6. a) Kraj dobave: lokacije uporabnika
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. informacijska oprema (podtočke od
a do e; delovne postaje in strežniki)
a) 150 delovnih postaj;
b) 10 strežnikov;
c) 3 strežniki;
d) 1 strežnik;
e) 1 UNIX strežnik;
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II. programska oprema
a) NT licence za 10 uporabnikov 10
kosov
b) NT licence za 20 uporabnikov 3
kosi
c) NT licence za 80 uporabnikov 1
kos
d) ArcServe 6 Enterprise Edition
III. tiskalniki (podtočke od a do c; laserski, matrični in specialni)
a) lasarski tiskalniki 14 kosov;
b) matrični tiskalniki 14 kosov;
c) posebni tiskalnik 1 kos;
IV. naprave za neprekinjeno napajanje 13 kosov;
V. izgradnja kabelskih infrastruktur
(podtočke od a do j; različne lokacije)
VI. oprema za medomrežno povezovanje (podtočka od a do c; usmerjevalniki,
stikala in moduli)
a) usmerjevalniki 11 kosov;
b) ethernet stikala 21 kosov;
c) HDSL modemi 6 kosov;
7. Pogodbena vrednost
Pogodbena vrednost za točko I.a, I.b,
I.c, I.d, I.e, II.a, II.b, II.c, II.d, III.a razpisne
dokumentacije znaša 41,366.503,50 SIT.
Pogodbena vrednost za točko III.b in III.c
razpisne
dokumentacije
znaša
3,311.748,30 SIT.
Pogodbena vrednost za točko IV. razpisne dokumentacije znaša 2,728.635 SIT.
Pogodbena vrednost za točko V. razpisne dokumetnacije znaša 12,510.276 SIT.
Pogodbena vrednost za točko VI.a in VI.b
razpisne
dokumentacije
znaša
8,103.595,36 SIT.
Pogodbena vrednost za točko VI.c razpisne dokumentacije znaša 1,190.117,25
SIT.
8. Podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: 18, od tega
sta bili dve formalno nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez vključenega prometnega davka)
ponudnikov po točkah razpisne dokumentacije:
Točka I.a; najnižja 28,176.750 SIT (Intertrade ITS), najvišja 30,690.150 SIT (Unistar)
Točka I.b; najnižja 5,348.810 SIT
(SIMT), najvišja 6,599.030 SIT (Iskra Računalniki)
Točka I.c; najnižja 1,668.807 SIT
(SIMT), najvišja 2,188.842 SIT (Iskra Računalniki)
Točka I.d; najnižja 1,069.309 SIT (Iskra
Računalniki), najvišja 1,219.060 SIT (Intertrade ITS)
Točka I.e; ponudnik ni bil izbran
Točka II. a najnižja 210.940 SIT (Intertrade ITS), najvišja 1,485.280 SIT (Marand)
Točka II. b najnižja 197.460 SIT (Intertrade ITS), najvišja 586,173 SIT (Marand)
Točka II. c najnižja 329.080 SIT (Intertrade ITS), najvišja 482.211 SIT (Marand)
Točka II. d najnižja 172.630 SIT (Intertrade ITS), najvišja 306.232 SIT (Marand)
Točka III. a najnižja 2,815.680 SIT (Intertrade ITS), najvišja 11,580.156 SIT (Avtotehna Canon)
Točka III. b najnižja 847.840 SIT (Marand), najvišja 2,305.142 SIT (SRC Computers)
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Točka III. c najnižja 1,012.214 SIT (REPRO), najvišja 1,825.824 SIT (SRC Computers)
Točka IV. edini ponudnik za to točko je
MIDES International s ceno 2,598.700 SIT
Točka Izgradnja kabelskih infrastruktur
po posameznih UNZ:
– UNZ Celje: najnižja 1,016.777,26 SIT
(Intertrade ITS), najvišja 1,171.917,11
(ECS)
– UNZ
Nova
Gorica:
najnižja
2,214.264,50 SIT (Elcos), najvišja
2,761.212 (Siemens)
– UNZ Murska Sobota: najnižja
1,165.004,78 (Intertrade ITS), najvišja
1,845.335,98 (ECS)
– UNZ Postojna: najnižja 688.064,30
SIT (Elcos), najvišja 996.769,98 (ECS)
– UNZ Kranj: najnižja 880.440,62 SIT
(Intertrade ITS), najvišja 1,115.666,70
(ECS)
– UNZ Krško: najnižja 1,804.128,06 SIT
(Intertrade ITS), najvišja 2,671.234 (Siemens)
– UNZ Koper: najnižja 837.212,60 SIT
(Elcos), najvišja 1,188.195,63 (ECS)
– UNZ Maribor: najnižja 1,876.609 SIT
(Siemens), najvišja 2,247.903,09 (ECS)
– MNZ Ljubljana: najnižja 210.279 SIT
(Siemens), najvišja 483.633,29 (Intertrade
ITS)
– UNZ Slovenj Gradec: najnižja
1,362.047,00 SIT (Siemens), najvišja
1,765.396,55 (ECS)
Točka VI. a najnižja 4,004.154 SIT (Infotel), najvišja 5.854.922,92 SIT (ECS)
Točka VI. b najnižja =3.179.169,00 SIT
(Infotel), najvišja 4.102.580 SIT (ECS)
Točka VI. c najnižja 958.716 SIT (NIL),
najvišja 2,270.365,62 SIT (ECS)
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 18/98, z dne 6. 3.
1998 ter popravek razpisa Uradni list RS,
št. 22 z dne 20. 3. 1998.
13., 14.
Ministrstvo za finance
Št. 039-2/98-IT-5204/98
Ob-9050
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
telefaks 061/214-584.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): postopek zbiranja ponudb za
nakup standardne programske opreme na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
pod oznako “NLSS.IT-1/97”, ki ga je izvedel Center Vlade RS za informatiko.
3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o izbiri najugodnejših ponudnikov,
št. 403-7/98-IT-4352/98, z dne 23. 10.
1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o., Parmova 51, Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: standardna programska
oprema, in sicer:

– 800 licenc Microsoft Office 97 Standard localized s 30 CD ROM mediji za inštalacijo,
– 201 licenca Microsoft Office 97 Professional s 30 CD ROM mediji za inštalacijo.
7. Pogodbena vrednost: 58,914.021
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišjo ponudbeno ceno je podala družba Marand Napredna računalniška hiša
d.o.o., Ljubljana v znesku 62,036.673 SIT,
najnižjo ponudbeno ceno je podala družba
Atlantis d.o.o., Ljubljana v znesku
58,914.021 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, pod oznako “NLSS.IT-1/97”, ki ga je izvedel Center Vlade RS za informatiko, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 65 z dne 24. 10.
1997.
13., 14.
Ministrstvo za finance
Št. 039-2/98-IT-5236/98
Ob-9051
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
telefaks 061/214-584.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): izbrani ponudnik je bil izbran
kot edini usposobljen dobavitelj za Novell
standardno programsko opremo na javnem
razpisu za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti pod oznako
“NLSS.IT-1/97”, ki ga je izvedel Center Vlade za informatiko.
3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in dobavni roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC Computers d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. Novell netware 5 software master
CLA – 1 kos,
2. Novell netware 5 UPG 5U server
LCN CLA – 23 kosov,
3. Novell netware s UPG 100U LICENSE CLA – 23 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 9,110.448,40
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvjalcev
ni.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, pod oznako “NLSS.IT-1/97”, ki ga je izvedel Center Vlade RS za informatiko, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 65 z dne 24. 10.
1997.
13., 14.
Ministrstvo za finance
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-8927
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center
vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): razpis za izgradnjo lokalnih računalniških mrež, dobavo opreme in
materiala, izvedba del in zagon mrež na lokacijah državnih organov z oznako
PLM.IT-98: javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire 2. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izločilni kriteriji: poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom; registracija in ustrezno obratovalno dovoljenje; uveljavljena jamstva ter izgubljene
pravde, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti manjša od 0,8; izkazane blokade žiro
računa; dodelitev posla v višini polmesečne
realizacije, zmanjšana za vrednost posla v
okviru državnih organov, ne presega 5 mio
SIT; odsotnost primernih prostorov za opravljanje dejavnosti; manj kot 5 zaposlenih delavcev za podporo; noben delavec nima ustreznih kvalifikacij za podporo in servis; ponudnik nima dostopa do servisa oziroma
rezervnih delov; bruto dohodek delavcev za
podporo in servis manjši od predpisanega;
za vsako ponujeno tehnologijo sklenjena veljavna pisna pogodba; kontinuiteta poslovanja na razpisanih področjih za zadnja tri leta; noben delavec nima kvalifikacij za projektiranje jakotočnih inštalacij; skladnost s
postavljenimi standardi.
Primerjalni kriteriji (v točkah (maksimalno število točk); ponudnik je moral zbrati
najmanj 26 točk za manjše mreže (pod 50
priključkov) in najmanj 48 točk za večje mreže (nad 50 priključkov)): poslovna solidnost
ponudnika (5 točk); reference ponudnika (2
točki); kakovost opravljanja storitev (10
točk); stopnja finančne varnosti (2 točki);
posest ustreznih prostorov (2 točki); razpoložljivost rezervnih delov (6 točk); število
zaposlenih delavcev na razpisanem področju (10 točk manjše mreže, 12 točk večje);
kvalifikacije delavcev (15 točk); kvalifikacije
za projektiranje jakotočnih inštalacij
(10 točk); obseg strokovnega znanja delavcev (10 točk); bruto dohodki delavcev nad
predpisanim (8 točk), izkušnje delavcev v
letih (9 točk)
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana,
– Trendnet d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
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– SRC Computers d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana,
– Comtron d.o.o., Gregorčičeva 39,
2000 Maribor,
– Smartcom d.o.o., Brnčičeva 45, 1000
Ljubljana.
– Infotel d.o.o., Cankarjeva 6, 6230 Postojna,
– Unistar d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana,
– IBM Slovenija d.o.o., Trg republike 3,
1000 Ljubljana,
– Nibble d.o.o., Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj, partner Advant d.o.o., Vodovodna
101, 1000 Ljubljana.
Usposobljenost se nanaša na tehnologije, ki so navedene v obvestilu ponudnikom.
6. (a), (b)
7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: do 40%
vrednosti posameznega posla:
– Intertrade ITS d.d.: EPG d.o.o.,
– Trendnet d.o.o.: Elspoj d.o.o.,
– Smartcom d.o.o.: Energomont d.o.o.,
– Unistar d.o.o.: Tegrad d.d.,
– IBM Slovenija d.o.o.: Elektrovod
z.o.o.,
– Nibble d.o.o.: Pico d.o.o., IEG d.o.o.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 56, z dne 7. 8.
1998, Ob-5531.
13., 14.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 93/98
Ob-8962
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference,
– rok dokončanja del,
– garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke gradnje, d.d., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ulice,
kanalizacija, ulični plinovod, vodovod,
elektroinstalacije, razsvetljava, telefonska in KRS kanalizacija – Ptuj; Grajska
ulica, II. etapa – rekonstrukcija.
7. Pogodbena vrednost: 19,376.581
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,448.207 SIT, 19,376.581 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.
Mestna občina Ptuj

Ob-8990
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena (40%), plačilni
pogoji (30%), reference (20%), sposobnost
ponudnika, da javno naročilo opravi brez
podizvajalcev in z lastno mehanoopremo
(10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zadruga Resa, z.o.o., Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava strešne
konstrukcije in kritine v Brestanici, spodnji grad.
7. Pogodbena vrednost: 8,167.367 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,176.087 SIT, 8,167.367 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998.
Občina Krško
Št. 640-11/98
Ob-9002
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IGD Holermuos, d.o.o., Ormož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja telovadnice pri Sv. Tomažu.
7. Pogodbena vrednost: 63,357.485
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,702.926,60 SIT, 63,357.485 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64-65 z dne 25. 9. 1998 in št.
70 z dne 16. 10. 1998.
Občina Ormož
Št. 40200/0027/98 1600 10 Ob-9003
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim premoženjem,
Materialno tehnična služba, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, faks 2201-359.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, ponujena cena, rok
izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ENG, d.o.o., Partizanska c.
3, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja plinske kotlovnice v Cafovi ulici 7, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,002.733
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,389.262 SIT, 12,767.296 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998,
Ob-7774.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Ob-9025
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, kadrovska zasedba, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a) prenova in dozidava OŠ Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana – I.
faza, v obsegu obnove obstoječe stavbe
šole in nekatera pripravljalna dela za II.
fazo – dozidavo šole;
b) obnova obsega izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del prenove; pripravljalna dela za II. fazo obsegajo predstavitev obstoječe trafo postaje in toplovoda.
7. Pogodbena
vrednost:
127,719.102,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 142,793.580 SIT, 116,281.110 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-6919.
Mestna občina Ljubljana
Ob-9054
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji; na podlagi točkovanja ponudb. Ocenitev je bila opravljena po merilih
iz razpisne dokumentacije.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grapo, d.o.o., Sodna vas
12, 3253 Pristava pri Mestinju.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje del na
prizidku, funkcionalna povezava do kotlovnice, kotlovnica na olje in ožja zunanja ureditev – prizidek pri gasilskem domu v Pristavi pri Mestinju.
7. Pogodbena vrednost: 33,950.686
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,444.057 SIT, 31,930.293 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998,
Ob-7506.
Občina Podčetrtek

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. Su 36/98-2
Ob-8892
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference pri izvajanju tovrstnih
del, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Maribor, d.d., Ljubljanska 9, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
in tehnično varovanje poslovnih prostorov.
7. Pogodbena vrednost:
a) fizično varovanje: 1.050 SIT za uro
varovanja, 14.800 SIT mesečno za obhodno varovanje,
b) tehnično varovanje: 17.633,40 SIT
mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) fizično varovanje:1.155 SIT za uro varovanja, 984 SIT za uro varovanja;
17.843,50 SIT mesečno, 14.800 SIT mesečno za obhodno varovanje,
b) tehnično varovanje: 19.396,70 SIT
mesečno, 14.616 SIT mesečno.
11., 12.
Okrožno sodišče na Ptuju

Št. Su 36/98-1
Ob-8893
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, ugodna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CSM, d.o.o., Gregorečeva
ul. 28, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov.
7. Pogodbena vrednost: 182 SIT/m2.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 195 SIT/m2 180,53 SIT/m2.
11., 12.
Okrožno sodišče na Ptuju
Ob-8894
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Ur. l. RS, št. 74-76 z
dne 6. 11. 1998 (objava št. 7847):
– cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrovod instalacije,
z.o.o., Devova 5, Ljubjana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zamenjava vzbujalnega sistema agregata HE
Ožbalt.
7. Pogodbena vrednost: 6,891.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,891.900 SIT, 5,055.532,20 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 76 z dne 6. 11.
1998, Ob-7847.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 1334
Ob-8895
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Žirovski vrh, p.o. Todraž 1, 4224 Gorenja
vas.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/98.
3. Datum izbire: 8. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za varstvo pri delu,
d.d., Bohoričeva 22a, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje nadzora radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski vrh med izvajanjem
programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude.
7. Pogodbena vrednost: 11,743.000
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,827.150 SIT, 11,743.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnejših informacij o postopku izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
Rudnik Žirovski vrh
Št. 0048-308/50-98
Ob-8918
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet 5.
11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispela 1 veljavna ponudba. Glede na to, da na javni
razpis nista prispeli ponudbi vsaj dveh ponudnikov, le-ta v skladu s 34. členom zakona o javnih naročilih, ni uspel.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servisiranje birotehnične opreme, ki je izven
garancijskega roka.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 69 z
dne 9. 10. 1998, Ob-7161.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 176/98
Ob-8919
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost in standard ponujenega blaga, odzivni čas, celovitost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Piramida, d.o.o., Zagorje,
Polje 10, 1410 Zagorje in Mladinska knjiga
Birooprema, d.d., Dunajska cesta 121,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava pisarniškega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 4,500.000
SIT–4,700.000 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,700.000 SIT, 4,500.000 SIT.
11., 12.
Mestna občina Novo mesto
Ob-8952
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): fiksnost cene, kvaliteta, reference, bonitete, rokovnik del ter dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Konstantin in družbeniki,
d.n.o., Zaloška 178, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov in oskrba s pripadajočimi čistili Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Območna enota Ljubljana, Parmova 32 in Smoletova 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,645.600 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,770.240 SIT, 6,032.160 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnejših informacij o postopku izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 0048-308/34-98
Ob-8953
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep sprejet dne 26.
10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za javni razpis so prispele 3 veljavne (pravočasne in pravilno opremljene)
ponudbe. Na analizi ponudb je naročnik pregledal vse veljavne in formalno popolne ponudbe ter ugotovil, da eden od ponudnikov
ni priložil popolne ponudbe, kot je bilo zahtevano v navodilih ponudnikom za izdelavo
ponudb (razpisna dokumentacija), zato je
bila njegova ponudba izločena zaradi formalne nepopolnosti.
Pri podrobni strokovni analizi obeh popolnih ponudb, je naročnik pri ocenjevanju
ponudb upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji in ugotovil, da je ugodnejšo ponudbo predložil ponudnik Zavarovalnica Triglav, d.d., katerega ponudba je
dosegla večje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zavarovanje oseb, premoženja in interesov
MNZ RS.
7. Pogodbena
vrednost:
349,090.257,70 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 405,977.079 SIT, 349,090.257,70
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998;
Ob-6020.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 400-04-02/98
Ob-8981
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference ponudnika in projektne skupine za področje razpisanih del in za
obdobje zadnjih 3 let, kadrovska zasedba
projektne skupine in trajanje razpisanih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Svetovalni center, svetovanje na področju gospodarskih javnih služb,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Tuma 3a.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava naloge: celovita analiza cen komunalnih proizvodov in storitev in prispevkov
ob cenah, taks za obremenjevanje okolja ter povračil za izkoriščanje in rabo
naravnih dobrin po občinah za leti 1997
in 1998.
7. Pogodbena vrednost: 3,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,200.000 SIT, 2,526.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave ponovljenega javnega razpisa: Uradni list RS, št. 63 z
dne 18. 9. 1998; Ob-6629.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-04-02/98
Ob-8982
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference ponudnika in projektne skupine za področje razpisanih del in za
obdobje zadnjih 3 let, kadrovska zasedba
projektne skupine, ponudbena cena in trajanje razpisanih del.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZOP, Management consulting, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava naloge: izdelava poročila o organizacijskem in lastninskem preoblikovanju
komunalnih podjetij in načinu zagotavljanja komunalnih dejavnosti v občinah.
7. Pogodbena vrednost: 2,375.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,500.000 SIT, 2,100.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave ponovljenega javnega razpisa: Uradni list RS, št.
63 z dne 18. 9. 1998; Ob-6629.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-04-02/98
Ob-8983
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference ponudnika in projektne skupine za področje razpisanih del in za
obdobje zadnjih 3 let, kadrovska zasedba
projektne skupine, ponudbena cena in trajanje razpisanih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Svetovalni center, svetovanje na področju gospodarskih javnih služb,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Tuma 3a.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava naloge: aplikacija evropske strategije
na področju oblikovanja cen proizvodov
in storitev obveznih lokalnih javnih služb
varstva okolja.
7. Pogodbena vrednost: 2,150.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 1,720.000
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,150.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave ponovljenega javnega razpisa: Uradni list RS, št.
63 z dne 18. 9. 1998; Ob-6629.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-9012
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– raven celovitosti ponudbe – 10%,
– tehnologija dobavitelja – 15%,
– reference ponudnika na energetskih
objektih na podobnih delih v zadnjih 5 letih
– 15%,
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– reference kadrov – 10%,
– cena in plačilni pogoji – 25%,
– finančna moč podjetja – 15%,
– garancijski rok – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sling, d.d., Družba za inženiring in projektiranje, Dunajska 22, 1511
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za notranjo opremo centralne komande, ki zajema dobavo in montažo za
ureditev prostorov centralne komande.
7. Pogodbena vrednost: 34,638.123
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,353.875 SIT, 34,638.123 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-9020
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in plačilni pogoji, orientacijski čas, potreben za izplačilo škode, višina
bruto realizirane zavarovalne premije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Območna enota Ljubljana, Verovškova 60b,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zavarovanje avtomobilov Urada predsednika
Vlade Republike Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 7,354.988 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,226.560 SIT, 7,354.988 SIT.
11., 12.
Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika vlade
Ob-9021
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in plačilni pogoji, orientacijski čas, potreben za izplačilo škode, višina
bruto realizirane zavarovalne premije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Območna enota Ljubljana, Verovškova 60b,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zavarovanje poslovnega letala Urada predsednika Vlade Republike Slovenije,
Learjet 35 A, S5-BAA.
7. Pogodbena vrednost: 5,416.265 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,925.327,50 SIT, 5,416.265 SIT.
11., 12.
Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika vlade
Št. 343-11/98-136
Ob-9022
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila z neposredno pogodbo, 23. 11.
1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): razpis ni uspel, ker je prispela
samo ena popolna ponudba. Ker pa je bil to
ponovni javni razpis, je bila izbrana edina
popolna ponudba.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Metropolis Media, podjetje
za marketing, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 25, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajalec za plakatiranje na območju Občine
Kočevje.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ker ni
uspel drugi javni razpis, je bilo oddano javno naročilo z neposredno pogodbo.
12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 73 z
dne 30. 10. 1998, Ob-7671.
Občina Kočevje

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

Ob-8883
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
proizvajalcu
rezervnih
delov,
firmi
BW/IP-Flowserve, ker je edina sposobna
za dobavo motorno upravljanega protipovratnega ventila in rezervnih delov in je verificirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.
3. Datum izbire: 2. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BW/IP – Flowserve, Via Galvani 6/8, 20054 Nova Milanese, Italia.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. motorno upravljani protipovratni ventil – 1 kom,
2. matica za vreteno ventila – 2
kom,
3. puša ventila – 2 kom,
4. disk ventila – 2 kom,
5. sedež ventila – 2 kom,
6. glavič ventila – 2 kom.
7. Pogodbena
vrednost:
10,961.212,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 404-172/98
Ob-8884
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS
za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
2.
3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izjava izvajalca, da je ekskluzivni
distributer opreme podjetja Dolch Computer System GmbH v Republiki Sloveniji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Virtual Technologies, d.o.o.,
Krakovo 1, Radeče.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: VT-TM-000001 sistem za
zajemanje in analizo podatkov – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 3,318.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,318.000 SIT.
11.
Uprava RS za geofiziko, Ljubljana
Št. 0048/308/69-3-98
Ob-8900
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 18. 5. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je generalni
uvoznik rezervnih delov za vozila znamke
Citroen za področje Republike Slovenije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Citroen Slovenija, d.o.o., Ul.
15. maja 18, 6000 Koper.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli za vozila Citroen.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalcem.
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048/308/69-3-98

Ob-8901

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini pooblaščeni uvoznik in distributer opreme proizvajalca Motorola in podjetja Com
Tech/Transcrypt za področje Republike
Slovenije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elzas, p.o.,
Šmartinska 152, 1103 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: žepne/ročne radijske postaje HO5KDD9AA4N VISAR VHF MOTOROLA, 30 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 12,387.438
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048/308/69-3-98

Ob-8902

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini pooblaščeni uvoznik in distributer opreme proizvajalca Motorola in podjetja Com
Tech/Transcrypt za področje Republike
Slovenije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elzas, p.o.,
Šmartinska 152, 1103 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: žepne/ročne radijske postaje HO5KDD9AA4N VISAR VHF MOTOROLA, 20 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 8,258.292 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048/308/69-3-98
Ob-8903
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je generalni zastopnik proizvajalca videokonferenčnih sistemov PictureTel za področje Republike
Slovenije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dek Electronics, d.o.o., Zaloška 145, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: videokonferenčni sistem
SwiftSite proizvajalca PictureTel, 2 kompleta.
7. Pogodbena vrednost: 5,649.768,30
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048/308/69-3-98
Ob-8904
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik ima ekskluzivno
zastopstvo proizvajalca Kreutler na slovenskem tržišču.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elzas, p.o.,
Šmartinska 152, 1103 Ljubljana..
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: digitalni registrafon
CG.M.A.32/B1 ComQard Kreutler, 1
komplet.
7. Pogodbena vrednost: 6,118.644 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048/308/69-3-98
Ob-8905
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 18. 5. 1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je generalni
uvoznik rezervnih delov za vozila VW in Audi
za področje Republike Slovenije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Porsche Slovenija, d.o.o.,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli za vozila VW
in Audi.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopi s
podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048/308/69-3-98
Ob-8906
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini proizvajalec radio-relejne opreme v Sloveniji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Elektrozveze Transmision, d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– radiorelejna oprema 16×2 Mbit/s,
18 Ghz, 1+1 z antenama 1,2 m HP z
dvojno polarizacijo,
– idejni projekt za pridobitev radijskega dovoljenja,
– projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja in izvedbo (PGD, PZI).
7. Pogodbena
vrednost:
15,656.134,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17469
Ob-8959
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi
Valcor, Springfield, N. J., ZDA, ker je originalni proizvajalec in je verificiran kot dobavitelj na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Valcor, 2 Lawrence road,
Springfield, N. J., ZDA.
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6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. ventil 3/4 – TS76SL –
V52660-5950-3,
2. tesnila S101CB 24, S101CS28,
S101CB 113,
3. disk sklop V52645-5450-2.
7. Pogodbena vrednost: 14,296.947 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-8997
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, dosedanja oprema.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TB-Takač GmbH, Flugzeugenteiser, Buchstrasse 3, D-85391, Allershausen, Germany.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rekonstrukcija razledenilca Tehnomehanika Marija Bistrica, ki zajema dobavo in montažo oziroma izvedbo:
mohno črpalka 2 kosa, merilec pretoka 2
kosa, pištola za brizganje z visokotlačno cevjo 2 kpl, interfonska zveza 1 kpl, hidravlična
– aksialna batna črpalka, sklop hidro in zračnih ventilov, mejnik za nivo tekočine 2 kosa,
elektro – elektronski sklop za krmiljenje 1
kpl, imenjevalec toplote 1 kos, inženiring za
mehanski in električni del z dokumentacijo
ter dvodnevno šolanje kadrov na Aerodromu Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
13,641.465 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

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. 0048/308/69-4-98
Ob-8896
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se

odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 5. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): podjetje Avtoimpex, d.o.o., je
ekskluzivni uvoznik vozil in rezervnih delov
za vozila Škoda za slovensko tržišče in skrbi
za izvajanje storitev servisiranja omenjenih
vozil preko mreže pooblaščenih serviserjev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoimpex, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: servisiranje in dobava nadomestnih delov
za vozila Škoda.
7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalci.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048/308/69-4-98
Ob-8897
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 14. 5. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Aerodrom Ljubljana, d.d., je edini, ki izvaja protipožarno zaščito na letališču
Brnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aerodrom Ljubljana, d.d.,
Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik – Aerodrom.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: organiziranje skupne protipožarne službe.
7. Pogodbena
vrednost
(letna):
9,874.211,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalci.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048/308/69-4-98
Ob-8898
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 23. 4. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je zastopnik za
pozivnike Nokia na slovenskem tržišču in
edini na slovenskem tržišču nudi naročniško razmerje za osebni klic.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Teleray, d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dodelitev klicnih številk za paging sprejemnike in vzpostavitev naročniškega
razmerja za Paging – Osebni klic.
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7. Pogodbena vrednost: 17,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalci.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048/308/69-4-98
Ob-8899
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 25. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je uradni zastopnik in dobavitelj proizvajalca opreme
IBM za slovensko tržišče in lahko edini zagotovi vzdrževanje sistema na zahtevanem
nivoju.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBM Slovenija, d.o.o., Trg
republike, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: oskrbovanje IBM sistema.
7. Pogodbena
vrednost
(letna):
6,504.504 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne nastopa
s podizvajalci.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-8937
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 3. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec edini pozna zgodovino, koristnost in celovitost projekta
MECL, ima izkušnje pri vodenju projekta v
fazi vzpostavljanja le-tega ter pozna sedanje
procesne aplikacije. Uvrščen je na listo odobrenih izvajalcev, vsebina naročila pa je v
kategoriji nuklearnega varnostnega razreda.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NUTEC, d.o.o., Večna pot
11, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: inženirske storitve na projektu konsolidacije MECL.
7. Pogodbena vrednost: 33,750.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 370
Ob-9060
1. Naročnik, poštni naslov: UL – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje javnega naročila
brez predhodne javne objave po 4. točki

Št.
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prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: javno naročilo se odda neposredno proizvajalcu Krüss GmbH, Hamburg, ker
je edini proizvajalec vrste specialne raziskovalne naprave tenziometer K12e, katere tehnične lastnosti omogočajo tudi merjenje gostote tekočin in nadzorovanje temperature
plinske faze nad tekočino.
3. Datum izbire: 8. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustrezne tehnične lastnosti aparature, kvaliteta, cena.
5. Ime in naslov dobavitelja: Krüss GmbH, Hamburg, Borstaler Chaussee 85-99a,
Nemčija.
6. (a)
(b) Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dobava 1 kom tenziometra Krüss K12e s
pripadajočo opremo.
7. Pogodbena vrednost: 5,3 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
Fakulteta za farmacijo

na uprava RS je izkazala potrebo po nudenju programske in operativne podpore pri
izvajanju zakona o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja. Družba RRC
je edini izvajalec, ki lahko na podlagi osnovne pogodbe ter 4. in 5. točke zakona o
javnih naročilih to podporo omogoči.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RRC Računalniške storitve,
d.d., Jadranska 21, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava celotne aplikacije za odmero posebnega prispevka za popotresno obnovo objektov, priprava odločb, izdelava statistik (diagrama dohodnine), izdelava knjigovodskih programov za
knjiženje odmere in plačil.
7. Pogodbena vrednost: vrednost aneksa je: 45,069.650 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za finance

ZJN-05-B - Sposobnost
Št. 039-2/98-IT-5187/98
Ob-9052
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
telefaks 061/214-584.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. in 5.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: Ministrstvo za finance je dne
26. 5. 1998 z družbo RRC Računalniške
storitve sklenilo neposredno pogodbo št.
1611-98-140014 za dopolnjevanje, vzdrževanje in zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov v Ministrstvu za finance in
organih v njegovi sestavi v obdobju od 1. 1.
1998 do 31. 12. 1998 (osnovna pogodba), in sicer na podlagi 3. točke prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih, ker je za izvedbo omenjenih del usposobljena kot edini ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s pravicami intelektualne
lastnine. V skladu z zakonom o popotresni
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (Ur. l. RS, št. 45/98) je nastala
potreba po dodatni računalniški podpori in
sicer za odmero posebnega prispevka za
popotresno obnovo objektov. Glede na obstoječo osnovno pogodbo je naročnik oddal javno naročilo družbi RRC Računalniške
storitve neposredno z aneksom k tej pogodbi po 5. točki prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih, kajti predmet
javnega naročila je izvedba nujnih del in aktivnosti ob naravnih in drugih nesrečah ali v
drugih primerih višje sile, s katerimi se zagotavljajo osnovni pogoji za življenje oziroma varnost ljudi in premoženja. Kumulativno
je podana tudi 4. točka prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih, saj je
izvajalec edini na trgu, ki je sposoben ponudtiti storitve v določenem obsegu, javnega naročila pa ni mogoče deliti v manjše
zaključene celote.
3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): storitve je potrebno izvesti zaradi
naravne nesreče – potresa v Posočju. Davč-

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. 01-5/130-98
Ob-8923
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa:Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, tel.
061/1892-698.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 17.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema, računalniški potrošni material in licenčna
programska oprema Microsoft. Vse komponente morajo biti prilagojene za delo z
operacijskimi sistemi Windows 95, Windows
98 in Windows NT4.0.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT;
A) računalniška oprema – 15,000.000
SIT,
B) računalniški potrošni material –
5,000.000 SIT,
C) licenčna programska oprema Microsoft – 5,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana – recepcija.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, gotovinsko na
blagajni fakultete oziroma negotovinsko na
žiro račun št. 50105-603-40269, sklic na
št. 122.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:14. 1. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana – tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 9. uri v sejni sobi dekanata,
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): določeni v razpisni dokumentaciji.
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, ki jim bo
priznana sposobnost, bo sklenjena pogodba, pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki lahko kandidirajo za posamezno skupino ali celotno naročilo.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi Danilu Pavšiču,
strokovnem sodelavcu fakultete od dneva
objave javnega razpisa, vsak delovni dan od
11. do 12. ure.
Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
31. 1. 1999 obveščeni o priznanju sposobnosti.
10.
Ekonomska fakulteta Ljubljana

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. 01-5/130-98
Ob-8924
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana tel.
061/1892-698.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje računalniške opreme z rezervnimi deli in periodično čiščenje računalniške strojne
opreme.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
6,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev.
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5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana – recepcija.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, gotovinsko na
blagajni fakultete oziroma negotovinsko na
žiro račun št. 50105-603-40269, sklic na
št. 122.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 1. 1999 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana – tajništvo.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 9. uri v sejni sobi dekanata,
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, 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): določeni v razpisni dokumentaciji.
10. 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, ki jim bo
priznana sposobnost, bo sklenjena pogodba, pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki lahko kandidirajo za celotno
naročilo.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo pri kont. osebi Danilu Pavšiču, strokovnem sodelavcu fakultete od dneva objave javnega razpisa, vsak delovni dan od 11.
do 12. ure.
Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
31. 1. 1999 obveščeni o priznanju sposobnosti.
11.
Ekonomska fakulteta Ljubljana

Javni razpisi
Popravek
Ob-9027
V javnem razpisu za zbiranje ponudb za
nakup delnic oziroma poslovnih deležev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, Ob-8838, se ime podjetja
pod zap. št. 208 popravi in se pravilno glasi: Gradbeni inštitut ZRMK, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.
Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Št. 111/98-337

Ob-8957

V skladu s pravili za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča
zaporedna št.1 – Police (Gornja Radgona):
parc.št. 219/1, k.o. Police, v izmeri
2.040 m2, ki je v prostorskem planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena
je 1.344.000SIT,
zaporedna št. 2 – Orehovci (Gornja Radgona):
parc.št. 369/1 v k.o. Orehovci, v izmeri
1.980 m2, ki je po planu opredeljeno kot
stavbno zemljišče, izklicna cena je
1,305.500 SIT,
zaporedna št. 3 – Starše (Starše):
parc.št. 437 k.o. Starše, v izmeri 1.034
m2, ki je v prostorskem planu opredeljeno
kot nezazidano stavbno zemljišče in je zanj
sklenjena zakupna pogodba, izklicna cena
je 2,274.800 SIT,
zaporedna št. 4 – Mežica (Mežica)
parc.št. 862, v izmeri 801m2 in parc.št.
863, v izmeri 531 m2, ki sta v prostorskem
planu opredeljeni kot nezazidano stavbno
zemljišče, izklicna cena je 2,530.800 SIT;
Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo domače fizične in pravne osebe. Fizične osebe morajo prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu RS,
pravne pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 4. januarja 1998
do 11. ure. Na kuverti mora biti vidna oznaka “ponudba za nakup - zaporedna št. .........(...) - Ne odpiraj! “
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na žiro račun Sklada kmetijskih
zemljišč
in
gozdov
RS,
št.:
50102-603-44803, s sklicevanjem na št.
00 77-05-98 – za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju ponudb. Ponudb, ki bodo nižje od izklicne cene ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere
ne bo vplačana varščina, prodajalec ne bo
upošteval.
Kupec nepremičnine bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati notarski zapis najpozneje v 15 dneh po končani dražbi, kupnino pa
mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po
podpisu notarskega zapisa, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če
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kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
notarskega zapisa ali če ne plača celotne
kupnine, varščina zapade in velja, da je odstopil od pogodbe.
Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, davek na promet nepremičnin in druge morebitne stroške plača kupec.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 5. januarja 1999 ob 13. uri na sedežu
Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo
po
predhodnem
dogovoru
tel.061/13-61-224).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 4685

Ob-8947

Javni razpis
za izbiro najugodnejših kupcev za
nakup blaga iz državnih blagovnih
rezerv
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Karmen Verbovšek,
Dunajska
106,
Ljubljana,
tel.
061/168-35-55, faks 061/168-31-67.
2. Predmet razpisa: prodaja živilskega in
neživilskega blaga, katerega vrsta, količina
in lokacija je sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Rok prevzema blaga: sukcesivno od
pogodbe do 30. 9. 1999.
4. Rok, v katerem lahko kupci predložijo
ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 1. 1999
do 14. ure, na Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter navedbo predmeta razpisa.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 1. 2. 1999 ob 9. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, VIII. nadstropje.
6. Rok, v katerem bodo kupci obveščeni o izidu javnega razpisa: kupci bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v
8 dneh od sprejetja sklepa o izbiri najugodnejših kupcev.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
kupci dvignejo razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kont. oseba tajništvo, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 061/168-35-55, faks
061/168-31-67.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 28. 12. 1998 do 8. 1. 1999, od 8. do
13. ure.
9. Ostali podatki: dodatne informacije
kupci dobijo na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, kont. osebi Karmen
Verbovšek in Lojze Černe, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 061/168-35-55, faks
061/168-31-67.
10. Ponudba mora veljati do 30. 9.
1999.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 49/98

Ob-8948

Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/98) objavlja Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana,
javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav na
ciljnih trgih v tujini
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, kot financer.
2. Predmet razpisa: nudenje finančnih
spodbud za izdelavo tržnih raziskav, ki jih
bodo slovenska podjetja izvedla na ciljnih
trgih v tujini v letu 1999.
S tem razpisom želimo spodbuditi podjetja k izvedbi takih projektov. Sofinanciranje je spodbuda in ne odločilni dejavnik za
izvedbo projekta.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo slovenske pravne osebe (v nadaljevanju
podjetja), izvozniki blaga in storitev. Posamezno podjetje lahko kandidira za sofinanciranje enega projekta.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku
ali v postopku prisilne poravnave,
– projekti s področja turizma,
– projekti, ki so sofinancirani iz drugih
virov državnega proračuna.
4. Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta.
5. Okvirna skupna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje tržnih raziskav slovenskih podjetij v tujini, znaša
20,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od izpolnjevanja meril iz 4.
točke, od števila projektov, ki bodo zadovoljevala minimalne pogoje za sofinanciranje

ter od zneska, ki bo za proračunsko postavko št. 1566 oz.1567 odobren v proračunu
Republike Slovenije za leto 1999. Znašala
bo od 20% do 40% vrednosti projekta, vendar ne bo presegla zneska 2 mio SIT na
posamezen projekt.
Izbranim prosilcem bodo dodeljena nepovratna sredstva za stroške projektov, če
bodo le ti uspešno dokončani in če bo zaključno poročilo ter obračun stroškov zanje
podan v roku enega meseca po zaključku
projekta, vendar ne kasneje kot 12. 11.
1999, skupaj z dokazili o realizaciji projekta.
6. Stroški, ki jih bo Urad sofinanciral,
obsegajo:
– stroške, povezane s pridobitvijo informacij iz primarnih virov ter,
– stroške najema specializiranih svetovalcev.
Sofinanciranje ne obsega dnevnic in potnih stroškov.
7. Prijava in razpisni rok:
Interesenti dobijo razpisno dokumentacijo (formular in navodila) na sedežu Urada
za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, 1. nadstropje
(tel. 061/131-52-99, faks 061/131-60-10,
e-pošta: tipo@gov.si).
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na gornji naslov ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 12. 2. 1999 v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj - razpis«, z navedbo
»raziskave«. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo izvedla strokovna komisija v prostorih Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicje, Kotnikova 28, Ljubljana, dne 16.2.1999, ob 9. uri.
Komisija bo smiselno uporabljala določila
odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (UL RS št. 5/98).
Predlagane projekte bo na osnovi meril
iz točke 4. ocenila in razvrstila po kvaliteti
strokovna komisija, sestavljena iz usluńbencev Urada in zunanjih strokovnjakov.
Podjetja bodo o rezultatih razpisa obveščena najpozneje do 6.4.1999. V primeru, da bo proračun Republike Slovenije za
leto 1999 objavljen v Uradnem listu po tem
datumu, je datum objave proračuna tudi datum, ko bodo podjetja obveščena o rezultatih razpisa.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
Št. 49/98

Ob-8949

Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS št. 5/98) objavlja Urad za
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gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana,
javni razpis
za sofinanciranje individualne
udeležbe podjetij na specializiranih
sejmih/ predstavitvah v tujini
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, kot financer.
2. Predmet razpisa: nudenje finančnih
spodbud za individualno udeležbo slovenskih podjetij na specializiranih sejmih predstavitvah v tujini v obdobju od 1. 11. 1998
do 31. 10. 1999.
S tem razpisom želimo spodbuditi podjetja k izvedbi takih projektov. Sofinanciranje je spodbuda in ne odločilni dejavnik za
izvedbo projekta.
3. Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo slovenske pravne osebe (v nadaljevanju
podjetja), izvozniki blaga oz. storitev. Posamezno podjetje lahko kandidira za sredstva
z največ dvema projektoma (1 projekt je 1
sejem predstavitev). Podjetje, ki se je prijavilo na ta razpis, ne sme kandidirati oz. sodelovati z istim projektom na javnem razpisu
za sofinanciranje skupinske udeležbe podjetij na specializiranih sejmih v tujini.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku
ali v postopku prisilne poravnave,
– projekti s področja turizma,
– projekti tistih podjetij, ki so bili izvedeni v obdobju 1.11.1998 – 31.1.1999 in so
že bili sofinancirani iz proračuna za leto
1997,
– projekti, ki so sofinancirani iz drugih
virov državnega proračuna.
4. Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta.
Prednost pri izbiri imajo uveljavljene
mednarodne sejemske predstavitve na novih trgih.
5. Okvirna skupna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje udeležb
posameznih podjetij na sejmih / predstavitvah, znaša 85,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od izpolnjevanja meril iz 4.
točke, od števila projektov, ki bodo zadovoljevala minimalne pogoje za sofinanciranje
ter od zneska, ki bo za proračunsko postavko št. 1566 odobren v proračunu Republike Slovenije za leto 1999. Znašala bo od
10% do 40% vrednosti projekta, vendar ne
bo presegla zneska 2 mio SIT na posamezen sejem / predstavitev.
Izbranim prosilcem bodo dodeljena nepovratna sredstva za stroške projektov, če
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bodo le ti uspešno dokončani in če bo zaključno poročilo ter obračun stroškov zanje
podan v roku enega meseca po zaključku
projekta, vendar ne kasneje kot 12. 11.
1999, skupaj z dokazili o realizaciji projekta.
6. Stroški, ki jih bo Urad sofinanciral,
obsegajo:
– najem razstavnega prostora,
– vpis v katalog,
– projektiranje, postavitev in demontaža
stojnice,
– čiščenje stojnice in odvoz odpadnega
materiala,
– priključek ter poraba vode, elektrike in
stisnjenega zraka,
– transport in zavarovanje razstavnih eksponatov,
– predstavitvena publikacija,
– storški animacije poslovnih partnerjev.
Sofinanciranje ne obsega dnevnic in potnih stroškov.
7. Prijava in razpisni rok.
Interesenti dobijo razpisno dokumentacijo
(formular in navodila) na sedežu Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, 1. nadstropje (tel. 061/131-52-99,
faks 061/131-60-10, e-pošta: tipo@gov.si).
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na gornji naslov ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 12.2.1999 v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – razpis«, z navedbo »sejmi«.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo izvedla strokovna komisija v prostorih Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicje, Kotnikova 28, Ljubljana, dne 16.2.1999, ob 9. uri.
Komisija bo smiselno uporabljala določila
odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (UL RS št. 5/98).
Predlagane projekte bo na osnovi meril
iz 4. točke ocenila in razvrstila po kvaliteti
strokovna komisija, sestavljena iz uslužbencev Urada in zunanjih strokovnjakov.
Podjetja bodo o rezultatih razpisa obveščena najpozneje do 6.4.1999. V primeru, da bo proračun Republike Slovenije za
leto 1999 objavljen v Uradnem listu RS po
tem datumu, je datum objave proračuna tudi datum, ko bodo podjetja obveščena o
rezultatih razpisa.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
Št. 49/98

Ob-8950

Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj, Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 28, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje skupinske udeležbe
podjetij na specializiranih sejmih v
tujini
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, kot financer.
2. Predmet razpisa
Nudenje finančnih spodbud za skupinske nastope slovenskih podjetij, izvoznikov
blaga in storitev, na specializiranih sejmih v
tujini v obdobju od 1. 11. 1998 – 31. 10.
1999. S tem razpisom želimo spodbuditi
podjetja v posameznih panogah za skupne
sejemske predstavitve v tujini. Sofinanciranje je spodbuda in ne odločilni dejavnik za
izvedbo projekta.
3. Upravičenci:
Na razpis se lahko organizirano prijavi
skupina najmanj treh podjetij. V njihovem
imenu prijavi projekt nosilec:
– posamezno združenje GZS oziroma
drugo panožno združenje ali zbornica,
– posamezno podjetje, ki zastopa skupino podjetij posamezne panoge,
– konzorciji in holdingi.
Posamezni nosilec lahko na tem javnem
razpisu kandidira z največ tremi projekti (1
projekt je 1 sejem). Podjetje, ki se je prijavilo na ta razpis, se ne sme prijaviti z istim
projektom na javni razpis za sofinanciranje
individualne udeležbe podjetij na specializiranih sejmih predstavitvah v tujini.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku
ali v postopku prisilne poravnave,
– projekti s področja turizma,
– projekti tistih podjetij, ki so bili izvedeni v obdobju med 1.11.1998 in 31.1.1999
in so že bili sofinancirani iz proračuna za
leto 1998,
– projekti, ki so sofinancirani iz drugih
virov državnega proračuna.
4. Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta,
– število sodelujočih podjetij.
Prednost imajo uveljavljene mednarodne sejemske predstavitve na novih trgih.
Okvirna skupna višina sredstev, ki bodo
na razpolago za sofinanciranje udeležb skupin podjetij na sejmih, znaša 50,000.000
SIT.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od izpolnjevanja meril iz 4.
točke, od števila projektov, ki bodo zadovoljevala minimalne pogoje za sofinanciranje
ter od zneska, ki bo za proračunsko postavko št. 1567 odobren v proračunu za leto
1999. Znašala bo od 20% do 40% vredno-
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sti projekta, vendar ne bo presegla zneska
0,5 mio SIT na posamezno sodelujoče podjetje.
Izbranim nosilcem bodo dodeljena nepovratna sredstva za stroške projektov, če
bodo le ti uspešno dokončani in če bo končno poročilo in obračun stroškov zanje podan v roku enega meseca po zaključku projekta, vendar ne kasneje kot 12. 11. 1999,
skupaj z dokazili o realizaciji sejemske predstavitve.
6. Stroški, ki jih bo Urad sofinanciral:
– najem razstavnega prostora,
– projektiranje, postavitev in demontaža
stojnice,
– čiščenje stojnice in odvoz odpadnega
materiala,
– priključek ter poraba vode, elektrike in
stisnjenega zraka,
– transport in zavarovanje razstavnih eksponatov,
– vpis v katalog,
– stroški animiranja poslovnih partnerjev.
Sofinanciranje ne obsega dnevnic in potnih stroškov.
7. Prijava in razpisni rok.
Interesenti dobijo razpisno dokumentacijo
(formular in navodila) na sedežu Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, 1. nadstropje (tel. 061/131-52-99,
faks 061/130-60-10, e-pošta: tipo@gov.si).
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili mora biti dostavljena na gornji naslov ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 3.2.1999 v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj -razpis«, z navedbo »skupine«.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
8. Javno odpiranje ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo izvedla strokovna komisija v prostorih Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicje, Kotnikova 28 (1. nadstropje, sejna soba), Ljubljana, dne 5.2.1999 ob 9. uri. Komisija bo
smiselno uporabljala določila Odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih
transferov iz sredstev proračuna Republike
Slovenije (UL RS št. 5/98).
Predlagane projekte bo na osnovi meril
iz točke 4. ocenila in razvrstila po kvaliteti
strokovna komisija, sestavljena iz uslužbencev Urada in zunanjih strokovnjakov.
Nosilci projekta bodo obveščeni o rezultatih razpisa najpozneje do 25. 3. 1999. V
primeru, da bo proračun Republike Slovenije za leto 1999 objavljen v Uradnem listu
RS po tem datumu, je datum objave proračuna tudi datum, ko bodo nosilci projektov
obveščeni o rezultatih razpisa.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Št.
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Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Št. 906/98
Ob-8944
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Banka Celje, d.d., Celje,
Vodnikova 2, 3000 Celje.
Predmet prodaje:
– 5.000 navadnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 18.000 SIT za delnico,
– 5.000 prednostnih delnic Banke Celje, d.d., na ime po ceni 18.000 SIT za
delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavljajo 15 dni od objave v Uradnem
listu RS. Po preteku roka bodo delnice pod
enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.
Banka Celje, d.d.
Ob-8908
Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Veritas
B.H., Partizanska 30, 2000 Maribor
za odkup
50 rednih delnic Slovenske zadružne
kmetijske banke, d.d., Ljubljana
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca in izročitvijo delniške listine v posest.
Prodajna cena za eno delnico je
517.000 SIT oziroma skupaj 28,850.000
SIT.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.
Delničarji banke, ki imajo v skladu z določili statuta prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic, s pravico do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 30 dni od objave in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor sredstev in
zakladništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.
Slovenska zadružna
kmetijska banka, d.d., Ljubljana
Ob-9018
Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Koroška
zadružna hranilno kreditna služba, p.o.,
Celjska c. 7, 2380 Slovenj Gradec
za odkup
190 rednih delnic Slovenske zadružne
kmetijske banke, d.d., Ljubljana.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca in izročitvijo delniške listine v posest.
Prodajna cena za eno delnico je
672.000 SIT oziroma skupaj 127,680.000
SIT.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.
Delničarji banke, ki imajo v skladu z določili statuta, prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravico do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.
Ponudba za odkup velja 30 dni od objave in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor sredstev in
zakladništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.
Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 00-3-277/98
Ob-8933
Na podlagi 7.5. točke statuta družbe
Monter Dravograd, d.d., Otiški vrh 177,
Šentjanž pri Dravogradu, začasna uprava
družbe vabi delničarje na
1. sejo skupščine
družbe Monter Dravograd, d.d., Otiški
vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu,
ki bo v petek dne 22. 1. 1999 ob 12. uri
na sedežu družbe, Otiški vrh 177, Šentjanž
pri Dravogradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Karla
Pajnik, dipl. jur., za preštevalca glasov pa
Pušpan Bernarda in Zadravec Cvetka, ek.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja.
5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996 ter obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta, skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 v predlaganem besedilu.
6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o pokrivanju izgube oziroma delitvi dobička
v naslednjem besedilu:
Izgubo iz leta 1993 in 1994 družba pokrije v breme zakonskih rezerv.
Dobiček preteklih let in leta 1997 ostane nerazporejen.
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1997 in 1998 imenuje revizijska hiša LORIS, Revizija in storitve, d.o.o.,
Trg 4. julija 67, Dravograd.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta:
– Rus Friderik, ek.,
– Šušterič Polona, dipl. farm.,
– Tomaž Robert, dipl. inž.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT neto za predsednika in
20.000 SIT neto za člana nadzornega sveta.
10. Pobude in vprašanja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najaksneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu začasne uprave vsak delovni dan od
10. do 13. ure.
Delničarji naj morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo začasni upravi v sedmih
dneh od objave sklica.
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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.
Monter Dravograd, d.d.,
začasna uprava
Ob-8934
Direktor družbe Iskra-Releji, d.o.o., Tovarna relejev Makole, v skladu z določili
ZGD sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Releji, d.d.,
ki bo dne 26. januarja 1999 ob 14. uri v
prostorih družbe, Štatenberg 88, Makole.
Dnevni red:
1. Otvoritev
zasedanja,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog direktorja
skupščina izvoli delovna telesa skupščine:
predsednico skupščine Mojco Lukančič in
dva preštevalca glasov. Na skupščini je prisotna notarka Jožica Škrk.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednica skupščine
ugotovi sklepčnost skupščine.
3. Poročilo direktorja o revidiranem poročilu o preiskavi računovodskih izkazov
družbe (od 1. 3. 1997 do 28. 2. 1998).
Predlog sklepa: na predlog direktorja se
sprejme poročilo o preiskavi računovodskih
izkazov družbe (od 1. 3. 1997 do 28. 2.
1998).
4. Odločanje o rezultatih poslovanja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo direktorja o rezultatih poslovanja ter predlog
o razporeditvi rezultatov.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se
pooblašča revizijsko hišo Abeceda Ptuj za
revizijsko poslovanje družbe za leto 1998.
6. Sprejem statuta družbe.
Statut je na razpolago v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se
sprejme statut družbe v predlaganem besedilu.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
in seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga izvoli svet delavcev.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta, kot predstavnika delničarjev se imenujeta: Jasna Kalšek, Boštjan Šoba. Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga izvoli oziroma imenuje svet delavcev.
8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se
članom nadzornega sveta določi sejnina
30.000 SIT bruto, predsedniku nadzornega sveta pa 35.000 SIT bruto.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj

tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe Štatenberg 88, 2321 Makole.
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 naj morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo direktorju v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in statut so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Štatenberg 88, v tajništvu, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro od objave do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra – Makole
direktor
Ob-8945
Na podlagi 7.6. točke statuta delniške
družbe Marles, koncern za upravljanje poslovnega sistema, d.d., Limbuška c. 2, Maribor, direktor družbe v funkciji začasne
uprave sklicuje
1. skupščino družbe
Marles, koncern za upravljanje
poslovnega sistema, d.d.,
ki bo v petek, 22. 1. 1999, s pričetkom
ob 12. uri, v sejni dvorani Zavarovalnice
Maribor, d.d., Cankarjeva ul. 3, Maribor, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles
skupščine (predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti
notarja.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta:
– za predsednico skupščine se imenuje
Danica Klemenc,
– za preštevalca glasov se imenujeta Nataša Postružnik in Bojan Rojs,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Dušica Kalinger iz Maribora.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v
predloženem besedilu.
3. Seznanitev s potekom lastninskega
preoblikovanja.
4. Seznanitev s poslovanjem družbe v
obdobju od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1996.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1997.
Predlog sklepa začasne uprave ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta: sprejme se letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1997 v predloženem besedilu.
6. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz let 1993, 1994, 1995, 1996,
1997.
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Predlog sklepa začasne uprave ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta: izguba v letih 1993, 1994, 1995 in 1996
znaša ob upoštevanju revalorizacijskega popravka 1.390,157.917,39 SIT in se krije:
– iz revaloriziranih rezerv v višini
1.390,157.917,39 SIT.
Izguba
v
letu
1997
znaša
357,355.458,61 SIT in se krije:
– iz preostanka revaloriziranih rezerv v
višini 40,756.331,62 SIT in
– v breme revalorizacije osnovnega kapitala v višini 316,599.126,99 SIT.
7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta
ter seznanitev s članoma nadzornega sveta,
ki jih je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: z dnem zasedanja prve skupščine se
razrešijo člani začasnega nadzornega sveta
in se za štiriletni mandat izvolijo člani nadzornega sveta v sestavi:
1. mag. Emiljan Trafela, dipl. inž.,
2. Miljenko Finderle, dipl. ek.,
3. Leopold Poljanšek, dipl. ek.,
4. Miran Kovačič, dipl. jur.
Ugotovi se, da je svet delavcev za predsednika delavcev v nadzorni svet imenoval
naslednja člana:
5. Kovše Branko,
6. Kramer Cvetka.
8. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina določi
sejnino za člane nadzornega sveta v višini
25.000 SIT neto in za predsednika v višini
35.000 SIT neto.
9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte
& Touche, d.o.o., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z
določilom 6. točke 297. člena zakona o
gospodarskih družbah, kar pomeni, da mora biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini družbe najavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj pol ure pred sklicem. Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega
identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list...).
Popolno gradivo za skupščino družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 11. do
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13. ure. Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ob sklicu
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine (drugi sklic) z istim dnevnim redom isti dan ob 13. uri, na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Marles, koncern za upravljanje
poslovnega sistema, d.d., Maribor
začasna uprava – direktor
Ob-9048
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe,
direktor družbe Emona obala Koper d.d.,
Pristaniška 12, Koper, sklicuje
4. skupščino delničarjev
družbe Emona obala Koper d.d.,
Zunanja in notranja trgovina,
Pristaniška 12, Koper,
ki bo 22. januarja 1999 ob 11. uri, v
veliki sejni dvorani Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, predstavitev notarja ter izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Marjan Škoda
– za preštevalce glasov se imenujeta Igor
Vuk in Tanja Gulja.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
spojitvi.
2.1. Sklep o spojitvi.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: Emona Obala Koper d.d., Zunanja in notranja
trgovina, Pristaniška 12, Koper se spoji z
delniškima družbama Emona Merkur, trgovina na drobno d.d., Šmartinska 130, Ljubljana in Živila Kranj, trgovina in gostinstvo
d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo, v novo
delniško družbo Emona Živila, trgovina in
gostinstvo, d.d. (Emona Živila d.d.).
Na Emono Živila d.d. se prenese premoženje Emone Obale Koper d.d., delničarji
pa kot nasprotno izpolnitev za spojitev prevzamejo delnice, ki jih izda družba Emona
Živila d.d.
Z vpisom spojitve družb iz prvega odstavka tega sklepa v sodni register pri prevzemni družbi Emona Živila d.d., spojene
družbe prenehajo.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo sklep
o spojitvi v Emono Živila d.d. vse tri družbe
iz prvega odstavka tega sklepa, in sicer z
dnem podpisa notarskega zapisa pogodbe
o spojitvi.
2.2. Poročilo uprave in sprejem pogodbe o spojitvi
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:

skupščina sprejme pogodbo o spojitvi v delniško družbo Emona Živila z vsebino iz predloga uprave in nadzornega sveta.
Skupščina pooblašča direktorja družbe,
da sklene navedeno pogodbo in pravna dejanja povezana z njo.
Z dnem ko so bile opravljene revizije po
posameznih družbah (31. 12. 1997) se razbremeni nadzorni svet in upravo odgovornosti za poslovanje po tem datumu.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo pogodbo o spojitvi v Emono Živila d.d. v predlaganem besedilu vse tri družbe iz prvega
odstavka sklepa pod točko 2.1. dnevnega
reda, in sicer z dnem, ko je podpisan notarski zapis.
2.3. Sprejem statuta delniške družbe
Emona Živila d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme se statut delniške družbe Emona Živila
d.d., z vsebino iz predloga uprave in nadzornega sveta.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut
delniške družbe Emona Živila d.d. v predlaganem besedilu vse tri družbe iz prvega
odstavka sklepa pod točko 2.1. dnevnega
reda, in sicer z dnem, ko ga sprejme zadnja
od navedenih družb.
3. Izvolitev članov prvega nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v prvi nadzorni svet
družbe Emona Živila d.d. se izvolijo:
– Igor Kragelj,
– Viktor Žakelj,
– Mirjana Dimic Perko,
– Branko Selak,
– Žarko Ždralič,
– Božo Jašovič,
– dr. Bogomir Kovač,
– Jakob Korenčan,
– Gregor Kink,
– Samo Faganeli,
– Darko Jurčevič,
– Marjana Kovačič,
z mandatom do prve skupščine družbe
Emona Živila d.d.
4. Določitev plačila nadzornemu svetu
družbe Emona Živila d.d.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: skupščina določa
plačilo za delo v nadzornem svetu družbe
Emona Živila d.d. v obliki sejnine, in sicer za
člana nadzornega sveta 70.000 SIT neto in
za
predsednika
nadzornega
sveta
100.000 SIT neto. Sejnina se izplača po
opravljeni seji, ki se jo je član oziroma predsednik udeležil in/ali zanjo oddal pooblastilo za glasovanje.
5. Imenovanje revizorja družbe Emona
Živila d.d. za poslovno leto 1999
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
Emona Živila d.d. za poslovno leto 1999,
se imenuje družba Deloitte & Touche, Dunajska 22, Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
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Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, v korist katerih so delnice
delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi (KDD) na dan 12. 1. 1999
in ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
O sklepih pod točkami 1, 2.4., 3. in 4.
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov, za sklepe pod točkami
2.1., 2.2. in 2.3. dnevnega reda pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarjem so na sedežu družbe Emona Obala Koper d.d., Pristaniška 12, Koper, v informacijski pisarni v tretjem nadstropju, vsak delovnik med 11. in 14. uro,
na vpogled naslednje listine: predlog spojitvene pogodbe, letni obračuni in poročilo o stanju družb, ki se združujejo za zadnja tri poslovna leta, poročilo uprav družb
o spojitvi, revizijsko poročilo o spojitvi,
predlog statuta družbe Emona Živila d.d,
elaborat o ekonomski učinkovitosti spojitve.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.
Emona obala Koper d.d
direktor družbe

Razne objave
Ob-9057
Republika Slovenija, Državni zbor v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije,
Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov objavlja
rezultate
javnega, anonimnega enostopenjskega
arhitekturnega natečaja z vabljenimi
udeleženci za preureditev velike
dvorane Državnega zbora, njenega
balkona in preddverij v obeh etažah
stavbe slovenskega parlamenta na
Šubičevi cesti v Ljubljani
1. nagrado v višini 1,600.000 SIT prejme elaborat s šifro “31400”
avtorji:
– Sonja Miculinić, dia,
– Albina Kindlhofer, dia,
– Darja Valič, dia,
– Goran Đuričić, dia,
– sodelavci in konzultanti:
– Bojan Leva - arhitektura,
– Ivan Cindrič - arhitektura,
– Edo Štok - statika,
– Stane Tomc - klimatizacija,
– Ivo Klodič - elektroinstalacije,
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2. nagrado v višini 1.100.000 SIT prejme elaborat s šifro “78201”
avtorji:
– Sadar in Vuga arhitekti, d.o.o.
– Projektantska skupina:
– Jurij Sadar, dia,
– Boštjan Vuga, dia, Grad Dip (AA),
– Marjan Poboljšaj, dia,
– Milan Tomac, dia,
– Gorazd Mihelj, dia,
– Tatjana Kerčmar, dia,
sodelavci in konzultanti:
– Lenassi, d.o.o. - zasnova klimatizacije,
– Sašo Galonja, dia - akustična zasnova,
– Silos, d.o.o. - zasnova osvetlitve,
– dr. Vojko Kilar - zasnova konstrukcije,
– TSE, d.o.o. - zasnova avdiovizualne
tehnike,
– Ubald Trnkoczy - svetovalec za TV tehniko,
enakovredno 3. nagrado v višini
850.000 SIT prejme elaborat s šifro
“25691”
avtor:
– Andrej Mlakar, dia, Krog d.o.o., Ljubljana,
sodelavci in konzultanti:
– Tatjana Mahovič,
– Damjan Kmetič,
– Toni Topolovec,
– Andrej Mahovič,
– Miran Pezdirc,
– Savo Volovšek,
– Arkadia d.o.o.,
– Lenassi d.o.o.,
– TSE d.o.o.,
enakovredno 3. nagrado v višini
850.000 SIT prejme elaborat s šifro
“60753”
avtorji:
– Jurij Kobe, dia ,
– Maja Ivanič, dia,
– Sandra Fatur, dia,
– Mojca Gužič, dia,
sodelavci in konzultanti:
– Tomaž Jevšnikar - elektroinstalacije,
– Tomo Celarc - strojne instalacije,
– Savo Volovšek - akustika,
– Miha Završnik - maketa,
– Rok Bordon - animacija
zvišan odkup v višini 600.000 SIT prejme elaborat s šifro “91342”,
avtorji:
– mag. Dominika Batista, dia
– Lenka Kavčič, dia,
sodelavci:
– Primož Borin, štud.arh.,
– Mario Šargač, štud.arh.,
– Nina Tomažin, abs. arh.
Zvišane odškodnine v višini 350.000 SIT
dobijo elaborati s šiframi “92734”, “01459”
in “15161”, odškodnini v višini 250.000
SIT pa elaborata s šiframa “31059” in
“57134”.
Razstava natečajnih elaboratov bo v
preddverju velike dvorane Državnega zbora
na Šubičevi 4 v Ljubljani, od 23. decembra
1998 do 10. januarja 1999. Otvoritev razstave bo 23. decembra 1998 ob 13. uri.
Državni zbor RS
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-9023
Lesonit, d.d., v prisilni poravnavi v stečaju, Lesno kemična industrija, Nikole Tesle
11, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa upravitelj prisilne poravnave v stečaju Franc Lipolt, dipl. inž., objavlja na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v Kopru št. St 4/97 z dne 8. 12. 1998
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je del kompleksa Topol v Ilirski Bistrici, in sicer proizvodne hale
v približni izmeri 653 m2 in pripadajočega
zemljišča v približni izmeri 632 m2. Predmetna nepremičnina je locirana na parc. št.
692/I, z. k. vl. št. 179 k. o. Ilirska Bistrica,
pripadajoče zemljišče pa na parc. št.
1095/21 vpisano v z. k. vl. št. 76 k. o.
Ilirska Bistrica.
Izklicna cena je 11,691.000 SIT.
Pred sklenitvijo pogodbe mora kupec
opraviti parcelacijo izlicitiranega nepremičnega premoženja, pri čemer stroške parcelacije krije kupec.
V primeru večje površine, ki bi se ugotovila ob parcelaciji, se pogodbena cena poveča, in sicer za vsak m2 asfaltiranega zemljišča za 2.063 SIT, betoniranega zemljišča
za 3.094 SIT in za neutrjeno zemljišče za
vsak m2 za 1.040 SIT.
Kupnina mora biti v celoti plačana v 15
dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je rok
plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Dražitelji so dolžni položiti na račun dolžnika 1,169.000 SIT varščine, in sicer najkasneje tri dni pred javno dražbo ter se s
potrdilom o tem plačilu izkazati pred začetkom dražbe.
Vsi davki in stroški prepisa lastništva bremenijo kupca, izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi šele po celotnem
plačilu kupnine.
Javna dražba bo v četrtek, 7. 1. 1999
ob 12. uri, na sedežu podjetja.
Ogled je možen v torek, 5. 1. 1999 ob
10. uri, po predhodni najavi, v kadrovski
službi podjetja.
Lesonit, d.d., v stečaju
upravitelj prisilne poravnave
v stečaju

Ob-8942
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
preklicuje veljavnost zavarovalnih polic in
OSE: 1-ŽI 00017279; 1-ŽI od 0006826
do 0006850; 1-AO-01 00299587,
00299596,
00333106,
00333110,
00291878,
00291879;
AA-PON-01
64140, 106441, 60283, 60284; 1-IM od
0039151 do 0039175; Z-3 86130,
99351, 99352, 99353; SE-ŽI-95 3401,
3402, 3403; ZK 00277734, 00288795,
00318239.
Ob-8943
Avtoprevoz, d.o.o., Tolmin, Poljubinj 89f,
preklicuje žig z vsebino: Avtoprevoz 12
d.o.o. Tolmin.
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Ob-9026
EVEX, d.o.o., Podjetje za inženiring,
marketing, proizvodnjo in trgovino, Verd 42,
Vrhnika, preklicuje štiri, tj. vse štampiljke
pravokotne oblike, z odtisom logotipa in tekstom, ki je drugo pod drugim vpisano: Evex
d.o.o., podčrtano z dvojno črto, od katere
je ena izpeljava in črke E, Podjetje za inženiring, marketing, proizvodnjo in trgovino,
Verd 42, 1360 Vrhnika.
Ob-9055
Tekstil, d.d., Letališka c. 34, Ljubljana,
preklicuje štampiljki z naslednjima vsebinama:
– Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Mala ul. 3, št. 23 in
– Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Mala ul. 3, št. 2.
Ob-9056
Danfoss Trata, d.d., Ljubljana, Jožeta Jame 16, preklicuje potrdilo o vplačanih delnicah M banke, d.d., številka 00217824, ki
glasi na 3045 navadnih delnic.
Ob-9058
Kompas Celje, d.d., Glavni trg 1, Celje,
preklicuje:
– licenco št. 0001360/28, ki jo je izdala Gospodarska zbornica Slovenije za Kompas Celje, dne 2. 2. 1998, in sicer za opravljanje:
– mednarodnega prostega prevoza
oseb,
– prevoz oseb za lastne potrebe v notranjem cestnem prometu,
– prosti cestni prevoz oseb v notranjem cestnem prometu;
– licenco št. 000136/28, izdano za vozilo Citroen Jumper 2,5 TD, reg. št. CEC5183, ki je bilo odtujeno skupaj z dokumenti.
Alpetour Remont d.d., Kranj, Ljubljanska 22, Kranj, preklicuje uradno potrdilo za
reg.
vozila,
št.
šasije
VF1BA0F0G18633753, ki se nanaša na
carinsko deklaracijo št. 7695, izdana 29.
7. 1998. p-86008
Cvikl Karl, Sevce 1, Rimske Toplice, preklicuje
priglasitveni
list,
opr.
št.
20-0442/95, izdala DURS DU Celje, izpostava Laško. g-86201
Černe Tomaž in Mojca, Ob Potoku 52
A, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom ČERAL d.o.o. s-86199
Hasičić Suada, Gorenjska cesta 13 A,
Logatec, preklicuje obrtno dovolenje, št.
006490/0414/00-40/1995. s-86128
Jagodic Šabič Jana, Vojkova 77, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z vsebino PARASTEN, proizvodnja sveč in
trgovina, d.o.o., LJUBLJANA. s-86313
Keršič Ana Marija, Mala čolnarska 7,
Ljubljana, preklicuje štampiljki z napisom
Ana Marija KERŠIČ dr. med., druga pa Ana
Marija KERŠIČ dr. med. spec. pediatrije.
s-86049
Kljajič Ivan, Razgledna pot 24, Ankaran,
preklicuje obrtno dovolenje, št. 12635.
g-86025
Košir Barbara, Videm 30, Ljubljana, preklicuje
obrtno
dovolenje
035249/3222/01-34/1995. s-86218
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Miklič Miran, Reška cesta 11, Kočevje,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
48-0514/96, izdan 1. 3. 1996. g-86268
Radić Savo, Bolniška 26, Piran, preklicuje priglasitveni list. g-86019
Rustja Sabina, Brje 17/a, Dobravlje, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 01-838-95,
izdan 1. 1. 1995 pri DURS, izpostava Ajdovščina. g-86004
Rustja Sabina, Brje 17/a, Dobravlje, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, izdano 6. 3. 1995. g-86005
Šabič Marko, Zaloška 285, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino TREE, d.o.o., Podjetje za plastificiranje in dodelavo grafičnih izdelkov in polizdelkov, LJUBLJANA, Zaloška 285. s-86311
Šabič Marko, Zaloška 285, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino Papirplast, Marko Šabič, s.p., plastificiranje grafičnih izdelkov in polizdelkov,
61260 Ljubljana-Polje (Zalog), Zaloška
285, telefon (061 481 101). s-86315
Špindler Emil, Tršičeva 11, Celje, preklicuje
obrtno
dovolenje,
št.
050695/2597/01-83/1998. p-86059
Štruc Marija, Gortinska cesta 45, Muta,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
43-0187-94, izdala DURS, izpostava Radlje ob Dravi. g-86114
Trunkelj Lojze, Abramova ulica 12, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,
opr. št. 28-0774/94, izdan 23. 5. 1994.
s-86056
Žagar Zoran, Kovačičeva 4, Koper, preklicuje
priglasitveni
list,
opr.
št.
17/II/3-2039/96. g-86269
Župec Robert, Iška Loka 54, Ig, preklicuje priglasitveni list, št. 28-0898/94 z dne
25. 5. 1994. s-86155

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Aličajič Esad, Zaloška c. 78/a, Ljubljana, potni list št. AA 562069, izdala UE Ljubljana. s-86125
Arnuš Branko, Roška c. 19, Dolenjske
Toplice, potni list št. AA 689644, izdala UE
Novo mesto. g-86126
Arnuš Srečko, Veliki Okič 18, Leskovec,
potni list št. BA 519340, izdala UE Ptuj.
g-86255
Barlič Viktor, Perovo 45, Grosuplje, potni list št. AA 328105. s-86169
Beganovič Amira, Zaloška 78/a, Ljubljana, potni list št. AA 589111, izdala UE Ljubljana. s-86054
Biderman Rok, Zdraviliška c. 5 b, Laško, potni list št. AA 544370. p-86070
Bizjak Marija, Golnik 146, Golnik, osebno izkaznico št. 21212. p-86017
Brčan Anton, Šempeter v Savinjski dolini
150, Žalec, potni list št. AA 328028.
p-86039

Budal Miran, Ul. 9 septembra 74, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico AI 87683. g-86129
Buh Bojana, Redelonghijeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 107351.
s-86040
Bukovec Barbara, Stanetova ulica 36,
Celje, potni list št. BA 780301, izdala UE
Celje. g-86260
Butalič Aleš, Lahovče 43, Cerklje, preklic potnega lista, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 80/98, s-80075. s-86309
Cergol Igor, Kočevarjeva 12, Maribor,
potni list št. AA284529. p-86094
Cesarec Sašo, Šentvid 46, Grobelno,
potni list št. BA 470391, izdala UE Šmarjepri Jelšah. p-86014
Ciglič Ivanka, Zajčje polje 1 A, Kočevje,
preklic potnega lista, objavljen v Uradnem
listu, št. 85/98. g-86134
Colja Ivan, Medana 52, Dobrovo, maloobmejno prepustnico št. AI 51325, izdala
UE Nova Gorica. g-86331
Colja Ivan, Medana 52, Dobrovo, kmetijski vložek, št. 576, izdala UE Nova Gorica.
g-86332
Ćatić Sadka, C. Hermana Debelaka 4,
Hrastnik, potni list št. AA 269251. g-86046
Ćatić Safet, C. Hermana Debelaka 4,
Hrastnik, potni list št. AA 221447. g-86047
Čuk Gorazd, Gregorčičev drevored 5,
Postojna, potni list št. AA 252733. p-86071
Dakaj Valerija, Rački vrh 14, Radenci,
potni list št. AA 368199, izdala UE Gornja
Radgona. p-86011
Devetak Andro, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, potni list št. AA 174600, izdala UE
Nova Gorica. g-86259
Dirnbek Elizabeta, Rogatec 116, Rogatec, potni list št. BA 710168. s-86264
Djurić Zora, Puhtejeva 6a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 36960. s-86034
Drvarič Uroš, Lendavska 13, Murska Sobota, potni list št. BA 779787, izdala UE
Murska Sobota. p-86009
Fajfar Nanika, C. Alojza Travna 15, Jesenice, potni list št. AA 375791, izdala UE
Jesenice. g-86258
Frantar Rudi, Malija 72, Izola, potni list
št. AA 4552, izdala UE Izola. g-86256
Fratnik Milan, Simona Kosa 7, Tolmin,
maloobmejno prepustnico št. AI 50102, izdala UE Tolmin. g-86327
Gavrić Aleksander, Kidričeva cesta 4 B,
Kranj, potni list št. BA 821134. p-86032
Gavrić Manojla, Kidričeva cesta 4/b,
Kranj, potni list št. BA 086341. p-86030
Gavrić Zora, Kidričeva cesta 4/B, Kranj,
potni list št. BA 112078. p-86033
Golec Geraldina, Slovenska 55a, Ljubljana, potni list št. AA 57470, izdala UE
Ljubljana. s-86037
Gombač Franko, Srgaši 36, Koper, potni list št. AA 48549. p-86133
Gornik Vojtek, Radvanjska 138, Maribor, potni list št. AA 570263. p-86089
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Grad Aleksandra, Videm 11 c, Dol pri
Ljubljani, potni list št. AA 462570. s-86052

Kuščer Lana, Koblarjeva 15, Ljubljana,
potni list št. BA 586521. s-86236

Graovac Dragan, Ul. bratov Greifov 12,
Maribor, potni list št. AA 107169. p-86055

Les Franc, Rimska cesta 31, Brežice,
potni list št. BA 343031. p-86083

Hadžiomerovič Majda, Ul. bratov Greifov
34, Maribor, potni list št. BA 733327, izdala UE Maribor. p-86015

Limpel Ivan, Šišenska cesta 9 A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 56115. s-86318

Horvat Mira, Gregorčičeva ulica 55, Murska Sobota, potni list št. BA 599093.
p-86082

Limpel Ivan, Šišenska cesta 9 a, Ljubljana, potni list št. AA 529785. s-86319
Lumbar Drago, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, potni list št. AA 19381. s-86252

Hrast Iztok, Podbela 32, Breginj, potni
list št. AA 848806, izdala UE Tolmin.
g-86329

Malačič Gabrijela, Lendavska 13, Murska Sobota, potni list št. AA 813212, izdala
UE Murska Sobota. p-86010

Ilar Zvonko, Dol. Težka voda 20, Novo
mesto, potni list št. BA 553897, izdala UE
Novo mesto. g-86103

Manfreda Alice, Idrija pri Bači 74, Most
na Soči, maloobmejno prepustnico, št. AI
114139. p-86050

Jazbec Andrej, II. Prekomorske brigade
58, Koper, potni list št. BA 574744, izdala
UE Koper. g-86101

Manfreda Janez, Splitska 3, Ljubljana,
potni list št. AA 310117. s-86294

Jazbec Stojan, II. prekomorske brigade
58, Koper, potni list št. AA 4874, izdala UE
Koper. g-86096
Jerovšek Anton, Župančičeva cesta 27,
Grosuplje, potni list št. BA 140587, izdala
UE Grosuplje. g-86326
Jerovšek Jožica, Župančičeva 27, Grosuplje, potni list št. BA 140577, izdala UE
Grosuplje. g-86328
Juvan Mateja, Stari trg 215, Slovenj Gradec, potni list št. BA 339378, izdala UE
Slovenj Gradec. g-86254
Kalan Janez, Zapoge 3 D, Vodice, preklicuje
priglasitveni
list,
opravilna
št.15-0591/94. s-86181
Kancler Petra, Stara ulica 26, Bresternica, potni list št. AA 445439. p-86064
Karčovnik Matilda, Jagnjenica 20, Radeče, osebno izkaznico, št. 26110.
p-86043
Kastelic Roman, Periška 19, Ljubljana,
potni list št. AA 307935. s-86032
Kepic Majda, Bratov Babnik 21, Ljubljana, potni list št. AA 49783, izdala UE Ljubljana. s-86303

Marković Brarbara, Verd 235, Vrhnika,
potni list št. BA 473546, izdala UE Vrhnika.
s-86209
Medić Samin, Kopališka ulica 15, Zagorje ob Savi, potni list št. BA 605595,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-86034
Mihelčič Andreja, Gorjančeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico št. 109381. s-86050
Moderndoprfer Vinko, Prištinska 10,
Ljubljana, potni list št. AA 302991. s-86142
Murn Aleksander, Škapinova ul. 13, Celje, potni list št. AA 750184. p-86058
Nikolić Marijana, Pot na Lavo 9 B, Celje,
potni list št. BA 776744. p-86051
Olah Ladislav, Spodnja ulica 6, Lendava, osebno izkaznico št. 128776, izdala UE
Lendava. p-86021
Pavić Mladen, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 100282. s-86123
Pavlič Barbara, Migojnice 27, Griže, potni list št. BA 552726. p-86066
Petek Miroslav Nikola, Cesta 24. junija
84, Ljubljana, potni list št. AA 592514.
s-86185

Kimidjikić Željko, Goriška ul. 1, Celje,
potni list št. BA 505745. p-86041

Petrić Pero, Hranilniška ulica 2, Ljubljana, potni list št. BA 719989, izdala UE Ljubljana. s-86233

Kobal Sokolov Alenka, Triglavska c.
21/a, Bled, potni list št. BA 594932, izdala
UE Radovljica. g-86102

Petrović Srečko, C. na Markovec 13,
Koper, potni list št. AA 513996, izdala UE
Koper. g-86257

Kocinar Boris, Cesta bratov Zorko 47,
Senovo, potni list št. GH, št. 18305.
p-86038

Pizzioli Lucija, Ul. Borgo di Sopra 19,
Vito D Asio, potni list št. BA 695436.
s-86079

Konjedic Lilijana, Ložice 5, Deskle,
osebno izkaznico št. 30641. g-86334

Plešivčnik Tatjana, Zgornji Razbor 11,
Slovenj Gradec, potni list št. BA 512985.
g-86132

Kosi Franc, Cesta 1. maja 69, Kranj,
potni list št. AA 301033. s-86074

Podlogar Cvetko, Aljaževa c 1, Bled, potni list št. BA 795121. s-86262

Ražnjevič Kuzma, Beblerjeva 12, Koper,
potni list št. AA 206085, izdala UE Koper.
g-86044
Raščan Avguštin, Celjska 40/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico št. 23221.
g-86333
Reberšak Morgan, Kapellenstrase 3,
D-54344 Kenn, potni list št. BA 181317.
p-86093
Repnik Anica, Koseskega 28, Maribor,
osebno izkaznico, št. 99252. p-86088
Romih Alojzij, Vrbno št. 25, Šentjur pri
Celju, potni list št. BA 580423, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-86025
Rutar Marko, Vrtojba, Ul. 9. septembra
152, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico AI 44591. g-86130
Sladojevič Gordana, Steletova 10, Ljubljana, potni list št. BA 135922, izdala UE
Ljubljana 6. 7. 1993. s-86184
Starsner Jelka, Vojkova 91, Ljubljana,
potni list št. BA 890073. s-86066
Stepančič Aleš, Merljaki 32, Renče, potni list št. AA 153378. g-86043
Stepančič Milivoj, II. prekomorske brigade 22, Koper, potni list št. BA 229683,
izdala UE Koper. g-86045
Stojanova Slavica, Cesta Jaka Platiše
13, Kranj, potni list št. AA 705068, izdala
UE Kranj. s-86059
Stojanovič Danijel, Nušičeva 15, Valjevo, potni list št. BA 178346. s-86340
Strasner Dejan, Vojkova 91, Ljubljana,
potni list št. BA 247132. s-86067
Strašek Milan, Mestinje 74, Podplat, potni list št. BA 619977. s-86176
Šabotič Samir, Vojkova c. 85, Ljubljana,
potni list št. BA 665805, izdala UE Ljubljana. s-86243
Šepec Aleš, Kvedrova 16, Koper, osebno izkaznico, št. 55305. g-86024
Špan Beriša, Gorkega ulica 27, Maribor, potni list št. BA 28272. p-86042
Šterlekar Igor, Ul. Tončka Dežmana 6,
Kranj, potni list št. BA 820813, izdala UE
Kranj. s-87074
Štuva Edvard, Oktoberske revolucije 27
A, Izola, potni list št. BA 0846717. p-86065
Toman Uroš, Šempeter v Savinjski dolini
265, Šempeter v Savinjski dolini, potni list
št. AA 863035. p-86054
Trkov Janez, Sostrska 38/b, Dobrunje,
potni list št. BA 313537, izdala UE Ljubljana. s-86137
Trkov Janez, Sostrska 38/b, Dobrunje,
potni list št. BA 454225, izdala UE Ljubljana. s-86139

Krelj Petra, Ljubljanska cesta 8, Celje,
potni list št. AA 408882, izdala UE Celje.
p-86016

Prah Nataša, Zagrajškova 48, Kranj, potni list št. AD 001071. s-86146

Turnšek Janez, Cesta pod hribom 13,
Zreče, potni list št. BA 129605, izdala UE
Slovenske Konjice. p-86079

Prosenik Marija, Paradiž 4, Trebnje, potni list št. AA 744988. g-86131

Turščak Aleš, Podvin 116, Žalec, potni
list št. AA 964448. p-86053

Kužner Jožef, Tumova 9/a, Celje, preklic potnega list, objavljen v UL RS, št.
68/98. p-86048

Pšeničnik Črtomir, Medvedova 21, Maribor, potni list št. BA 873427, izdala UE
Maribor. p-86004

Usenik Gabrijela, Bratovževa ploščad
38, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
112930. s-86170

Kralj Svetlana, Trg na stavbah 9, Litija,
potni list št. BA 463652. s-86026
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Valič Mateja, Prvomajska 3, Nova Gorica, osebno izkaznico 48095. p-86049
Veljković Aleksandra, Maistrova ulica 4,
Brežice, potni list št. BA 597473. p-86029
Verbič Tomaž, Staretova 3, Mengeš, preklic potnega lista, objavljen v UL, št. 77/98.
s-86084
Vidovič Danijel, Žiganja vas 97, Tržič,
potni list št. BA 179495. p-86056
Vinkler Ivan, Linhartova 66, Ljubljana,
potni list št. AA 197708. s-86312
Vujčić Boro, Na Korošci 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106885. s-86228
Vuković Mladen, Ulica Lojzeta Hrovata
9, Kranj, potni list št. BA 801686. s-86150
Zadnik Iztok, Pot k ribniku 26, Ljubljana,
potni list št. AA 185563. s-86119
Zupan Zdenka, Vransko 38 A, Vransko,
potni list št. AA 964449. p-86052
Žalig Boris, Ljubljanska c. 23, Rače, potni list št. AA 650913, izdala UE Maribor.
p-86012

Druge listine
Andolšek Saša, Dol. Podpoljane10, Ortnek, dijaško mesečno vozovnico, št.
911-2068, izdal SAP Ljubljana. s-86179
Babič Nedjan, Čevljarska 32, Koper, dovolenje za čoln, št. 02/13-1057/22-80, izdala Luška kapetanija v Kopru. p-86037
Balažič Barbara, Preloška 22, Domžale,
delovno knjižico, izdala UE Kranj. s-86003
Balaban Marko, Cesta na Markovec 33,
Koper, evidenčni list za čoln, št.
01-03-616/1-1990, izdan 27. 9. 1990 v
Izoli. g-86217
Bartole Tristan, Senčna 48, Portorož,
spričevalo 3. letnika. g-86091
Basailović Zomaž, Pušče 9, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043511, št. reg. 180241. s-86323
Batič Nedjan, Čevljarska 32, Koper, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
izdan v Kopru. g-86015
Beljan Miro, Jermanka 16, Bled, spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole.
g-86116
Bergles Jelena Marija, Menardova ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411698, št. reg. 69360. s-86239
Berlot Aleš, Ledine 4, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova
Gorica. p-86047
Berlot Iris, Ledine 4, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-86046
Bećić Hasib, Mlaka pri Kočevju 39 B,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Avtomehanične šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-86172
Birsa Tina, Vojkova 39, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12000, izdala
UE Piran. g-86191
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Blažič Maja, Trebinjska 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9208.
s-86070

Čuček Renata, Jiršovci 45, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34470,
izdala UE Ptuj. g-86270

Blaganje Tjaša Zelena pot 13, Ljubljana,dijaško mesečno vozovnico, št. 3221.
s-86144

Dakan Valerija, Jački vrh 14, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12030,
izdala UE Murska Sobota. g-86109

Bokavšek Iztok, Tržaška cesta 469, Brezovica, kombinirano vozovnico, št. 2991.
s-86036

Dežman Dragica, Bodešce 27, Bled,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole. g-86115

Borštnar Andrej, Pahorjeva 4, Koper, indeks spec. študija korporac. prava Univerze v Mariboru. g-86280

Dicecco Petra, Slovenska vas 51, Stara
Cerkev, indeks, št. 81536483. g-86018

Bratušek Janez, Kicar 96, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 13724, izdala
UE Ptuj. g-86023
Brecelj Bojan, Gradaška ulica 26, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-2145/95. s-86335
Brnot Franc, Gostičeva 6 a, Radomlje,
diplomo Srednje lesarske šole v Škofji Loki,
izdana leta 1989. s-86080
Budal Miran, Ul. 9. septembra 74, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-86087
Buh Bojana, Redelonghijeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928753, reg. št. 121826, izdala UE
Ljubljana. s-86039
Burdian Boštjan, Na zelenici 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42790,
izdala UE Celje. p-86080

Dirnberk Elizabeta, Celjska c. 58, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16541. s-86265
Djurić Zora, Puhtejeva 6 a, Ljubljana,
indeks, št. 12754, izdala Fakulteta za družbene vede. s-86035
Dolenc Emilija, Vipavska ulica 21 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 118311. s-86068
Dolenc Ervin, Log 78, Železniki, obvestilo o uspehu, št. II/2462E, šolsko leto
92/93. g-86154
Domajnko Jožefa, Slaptinci 34, Sv. Jurij, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13705, izdala UE Gornja Radgona.
g-86277
Domitrovič Horvat Vesna, Tesarska 5/a,
Kočevje, delovno knjižico, reg. št. 8/92,
ser. št. 0211047, izdana 30. 1. 1992.
g-86105

Butara Miha, Mekinčeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23013.
s-86344

Dovidija Robert, Gosposvetska ulica 17,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-86158

Capuder Bogdan, Spodnje Prapreče 1,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 604195, št. reg. 27736, izdala UE
Domžale. s-86124

Drev Gorazd, Žontarjeva ulica 3, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
811565, št. reg. 145068. s-86189

Cesar Josip, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 481837, št. reg. 47607. s-86220

Ekar Nuša, Tekstilna ulica 21, Kranj, indeks, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
s-86160

Cigale Franc, Spodnje Rečice 72, Rečica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št.2551, izdala UE Mozirje. p-86020

Erjavec Katja F., Cankarjeva 17, Kranj,
(DIM) diplomo št. AD/UT 110, izdana dne
24. 6. 1988. g-86117

Cvetrežnik Darja, Pod gozdom 4, Bohinjska Bistrica, zaključno spričevalo, izdano na ime Darja Cvetek Cvetrežnik.
g-86090

Erčulj Branko, Neubergerjeva ulica 24,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0583812,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-86028

Čater Tina, Ulica XXXI divizije 44, Kranj,
spričevalo 1. letnika Frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-86138
Čaušević Hasib, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1265167, št. reg. 123077. s-86151
Čeč Marjan, Zg. Bitnje 47, Žabnica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-2104/14-94. g-86086

Fabič Ines, Šaleška 2/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26078, izdala UE Velenje. p-86068
Farkaš Ludvik, Moščanci 56/A, Mačkovci, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 10537. p-86044
Ferlež Milan Emil, Novo Polje IV 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90801, št. reg. 88294. s-86314
Fermo Igor, Ob spomeniku 20, Koper,
spričevalo srednje šole. g-86006

Čokl Robi, Konuško 5/a, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16195, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-86023

Flander Ivan, Moste 48, Žirovnica, spričevalo o končani OŠ Tone Čufar Jesenice,
šolsko leto 70/71. g-86092

Čurović Asja, Brodarjev trg 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929257, št. reg. 154778. s-86253

Fortuna Marjetka, Podlipa 6, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 2511 7K.
s-86057
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Frangeš Ivan, Erjavčeva cesta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051487, reg. št. 203125, izdala UE Ljubljana. s-86244
Frank Robert, Nadanje selo 38, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13453, izdala UE Postojna. g-86291
Fužir Gabrijela, Stare sledi 42, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ravne na Koroškem, št. 44, izdano leta
1993. g-86211
Gašperlin Aleksander, Visoko 109, Visoko, vozovnico, št. 416603, izdal Alpetour Škofja Loka. g-86194
Gnezda Ivan, Vojkova cesta 85, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 874, izdal LPP
Ljubljana. s-86140
Golec Geraldina, Slovenska cesta 55a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890345, reg. št. 59822, izdala UE
Ljubljana. s-86038
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BGH, št. S 1226749, št. reg. 33874.
s-86308
Hajdinjak Dejan, Črni potok 17A, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 10499, izdala UE Kočevje. g-86088
Halilagić Mustafa, Kermaunerjeva ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 168175, št. reg. 130512.
s-86263
Hartman Blaž, Cesta 14. divizije 2, Štore, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39121.
p-86022
Hasanović Breda, Prevoje pri Šentvidu
35, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1036098, št. reg. 30091.
s-86029
Hek Jožef, Kukova 24a, Sp. Ivanjci, zavarovalno polico AO št. 559241, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-86213

Jugovič Mileva, Vodnikova cesta 64,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Frizerske šole v Ljubljani. s-86089
Juren Andraž, Brilejeva 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9033. s-86053
Kadunc Ivan, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Želimlje, izdano leta 1995. s-86075
Kebler Franc, Bavdkova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 243741, št. reg. 169929. s-86222
Kernel Gorazd, Koče 62/b, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10152,
izdala UE Postojna. p-86077
Klokočovnik Marta, Škalce 12/b, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9151. p-86057
Kne Ciril, Grosova 1, Kranj, vozniško dovoljenje, št. 1235033. g-86289

Hojnik Jožef, Polenšak 32 a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9634.
g-86157

Knez Darja, Solčava 59, Solčava, spričevalo Srednje šole Boris Kidrič Celje, št.
737. p-86036

Horvat Jožef, Vanča vas 67, Tišina, zaključno spričevalo št. 2380, izdala Poklicna
kovinarska šola, 2. 9. 1980. g-86008

Kožuh Sonja, Boharina 14/A, Zreče, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Celju, izdano leta 1991. g-86162

Grbavac Dragan, Nikole Tesle 5, Kidričevo, delovno knjižico. g-86098

Horvat Kristjan, Gornji trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353069, št. reg. 190070. s-86241

Kogej Adela, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734264, št. reg. 173987. s-86118

Gregorič Marko, Zatišje 3, Izola, spričevalo 1. in 2. letnika SPŠ Portorož, smer
elektrotehnik. g-86197

Horvat Marjan, Kardoševa ul. 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 12740.
g-86283

Grilc Anton, Ulica gorenjskega odreda
4, Kranj, zaključno spričevalo Poklicne avtomehnične Šole v Škofji Loki, izdano leta
1972. s-86223

Kompare Irena, Slavniška 10, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10146,
izdala UE Sežana. g-86110

Hoxha Vesel, Srbica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 63689, št. reg.
175594. s-86136

Konjedic Jurij, Ložice 5, Anhovo, Deskle, vozniško dovoljenje. g-86113

Grilc Anton, Ul. Gorenjskega odreda 4,
Kranj, spričevalo za poklicne voznike v Škofji
Loki, izdano leta 1974. s-86224

Hribar Jasmina, Vir, Maistrova 14, Domžale, delovno knjižico. g-86085

Kopušar Robert, Primož pri Ljubnem 33,
Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje,kat.
ABGH, št. 8997, izdala UE Mozirje.
p-86019

Gostej Edi, Trg na stavbah 11, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1022013, izdala UE Litija. s-86279
Grad Aleksandra, Videm 11 c, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 230064, št. reg. 11960. S-86051

Grilc Igor, Trata 23, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
421217, reg. št. 41752, izdala UE Kranj.
g-86012
Grilj Janez, Križevska vas 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1023857, št. reg. 206863. s-86325
Gruev Marta, Vojkova cesta 85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893883, reg. št. 160556, izdala UE Ljubljana. s-86147

Hudin Matjaž, Črešnjevec 38, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
1300986, izdala Zavarovalnica Maribor.
g-86287
Husić Muhamed, Murtnik, Cazin, spričevalo Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev, Ljubljana. s-86324
Ilc Aleš, Ljubljanska 54, Celje, diplomo
Pravne fakultete z dne 1.3.1972. s-86171
Ilijonski Svetlana, Bukovžlak 97, Teharje, vozniško dovoljenje, št. 38079. p-86072

Gruev Marta, Vojkova cesta 85, Ljubljana, indeks Fakultete za arhitekturo, podiplomski študij, izdan leta 1996. s-86148

Intihar Mitja, Kvedrova 9, Koper, spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šole Portorož. g-86208

Gršič Marijan, Bojanja vas 11, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23173.
g-86174

Jagodic Klemen, Trboje 124, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130307,
št. reg. 47684, izdala UE Kranj. g-86011

Gulič Suzana, Kopriva 10, Dutovlje, diplomo srednjega izobraževanja administrativne dejavnosti, št. I-AD/499, izdana na
ime Vodopivec Suzana. g-86278

Janošić Ivan, Polje cesta VI 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011462, št. reg. 188929. s-86048

Gvardijančič Savo, Reboljeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehnične in računališke šole, izdano leta 1996. s-86041
Habjanič Lazarevič Zdenka, Kobetova
ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

Januš Alenčica Anita, Andreaševa ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 974291, št. reg. 84800.
s-86295
Jernejc Marija, Žaucerjeva ulica 11,
Ljubljana, 14. delnic II emisije, št.
00850659. s-86166

Koren Alen, Bukovec 26, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19329. g-86104
Korpič Leopold, Andreaševa 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22551.
s-86247
Kostić Borivoj, Litijska cesta 363, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16772. s-86031
Kovačič Ivan, Spodnji stari grad 8/A,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
15850. p-86090
Kozamernik Blanka, Cesta na Brdo 132,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 6. razreda
OŠ Vrhovci. s-86078
Kozamernik Irena, Lovšetova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516722, št. reg. 60356. s-86221
Košir Miroslav, Florjanska ul. 21, Sevnica, indeks št. 09980670, izdala Fakulteta
za pomorstvo in promet Portorož, izdan leta
1998. s-86316
Kočevar Katja, Marjana Kozina 20, Novo mesto, preklic študentske izkaznice, objavljen v Uradni list RS, št. 71/98, s-71304.
s-86042

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kralj Marjetka, Škofjeloška 29, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 15863.
s-86033
Kranjec Boštjan, Grudnova 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31760, izdala UE Celje. p-86060
Kranjec Franc, Nuskova 53, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 16875. g-86203
Krničar Jasmina, Dvorje 93, Cerklje, zavarovalno polico, št. 929219. g-860073
Krošel Igor, Strug 10, Makole, zavarovalno polico AO št. 157086. g-86207
Krupič Zlatan, Cesta španskih borcev 57
a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 14360. s-86083
Kujavec Franjo, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 850655, št. reg. 66424. s-86302
Kumer Lidija, Sp. Ključarovci 20, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10584, izdala UE Ormož. g-86013
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Marković Bogdan, Stara cesta 43, Vrhnika, delovno knjižico. s-86235
Marolt Darko, Zabrežnica 12/c, Žirovnica, spričevalo o končani OŠ. g-86192
Marušič Ida, Bilje 123/f, Renče, vozniško dovoljenje. g-86290

Oražem Franc, Gornje Lepovče 37, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
87503. g-86196

Mavsar Vika, Remškarjeva cesta 28,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632034, št. reg. 158037. s-86177

Ovsenik Janez, Zgoša 20, Begunje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 921.
g-86297

Maček Jožica, Brebovnica 13 a, Gorenja vas, vozovnico, št. 510898, izdal Alpetour Škofja Loka. g-86195

Pal Domen, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1691.
p-86001

Medija Katja, Naselje na Šahtu 6, Kisovec, dijaško izkaznico, št. 80671. g-86282

Papež Primož, Brezov dol 37, Zagradec, dijaško mesečno vozovnico, št.
22478. s-86063

Mendillo Taia, Glavni trg 13, Kranj, diplomo št. 541, izdano 16. 2. 1990 v Škofji
Loki na ime Pervanja Tanja.

Kupljen Marta, Trbonje 16, Trbonje, vozniško dovoljenje. p-86028
Kupljenik Barbara, Žaga 9, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 180788.
s-86161

Mikolič Marijan, Brezovica 8, Gračišče,
vozniško
dovoljenje
za
čoln,
št.
02/13-954/79. g-86193

Kurnik Andrej, Videž 42, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15467. g-86164

Milinković Lana, Chengdujska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934503, reg. št. 163519, izdala UE
Ljubljana. s-86320

Lah Fertič Gašper, Bezenškova 27, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17626. s-86175
Lah Matjaž, Kokra 17, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170687, št.
reg. 40204, izdala UE Kranj. s-86342
Lapornik Miroslav, Pašnica 14, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1217706, izdala UE Laško. s-86304
Lavrinc Polona, Gašperšičeva 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38449.
s-86251
Lazanski Marko, Mladinska ul. 1, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12994, izdala UE Brežice. p-86069
Leskovar Darko, Pot na Rakovo Jelšo
81, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 31399. s-86186
Limpel Ivan, Šišenska ulica 9 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
586829, št. reg. 80970. s-86317
Lipušček Alojz, Ladjedelniška reber 17,
Portorož, izkaznico veterana. g-86284

Olfacio Albin, Lazina 7, Hinje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 37427, izdala
UE Novo mesto. g-86293

Masnikosa Sretko, Zgornje Pirniče 90
B, Ljubljana, delovno knjižico. s-86307

Menhard Izidor, Rakitovec 1a, Gorica
pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9505, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-86005

Kurtović Mensad, Ul. bratov Bezlajev 13,
Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole,
izdana leta 1988. s-86231

Odobašić Ismet, Bosanska Krupa, Bih,
diplomo Poklicne šole Litostroj, izdana leta
1987. s-86246

Miljuševič Srečko, Razgledna ul. 29, Koper, zavarovalno polico Adriatic, št. AO
569572. g-86010
Minjović Negoslav, Dajnkova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SB 5676, št. reg. 63023. s-86002
Misaljević Pavla, Založnikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653352, št. reg. 98527. s-86153
Mišič Saša, Kebetova ul. 21, Cerknica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 0010249,
izdal Integral. s-86215
Mukelić Elvira, Na jami 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4139.
s-86337
Mušič Simona, Dolenjska cesta - del
150, Ljubljana, potrdilo o uspehu za 3. letnik Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1997. s-86219
Nemec Franc, Kupšinci 5, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 55915.
p-86027
Nose Marija, Ulica 9. junija 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293617, št. reg. 94907. s-86094

Pavlin Mojca, Adamičeva ul. 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934550, reg. št. 180128, izdala UE Ljubljana. s-86143
Pavčnik-Šalamon Janja, Orešje 34, Sevnica, zavarovalne police št. ZK-330535,
OZ3-91104, Z3-104532, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-86112
Pašagić Nihad, Zlato polje 3 a, Kranj,
delovno knjižico. s-86301
Pačnik Bruno, Razgledna ulica 1, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 8721. p-86024
Perhavec Andraž, Ledine 32, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-86216
Pesjak Vida, Landek 7, Strmec pri Vojniku, diplomo, št. 1104. p-86073
Petek Anja, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37364.
s-86336
Petrić Pero, Hranilniška ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,št. S
1212025, reg. št. 116488, izdala UE Ljubljana. s-86232
Petrović Dušan, Panonska 34, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 04074.
g-86202
Pirjevec Simon, Vilharjeva 21, Pivka, servisno knjižico, št. 1159 za Hyundai lantro
1,8
GLS
Wagon,
št.
šasije
KMHJW31MPVO71531. g-86093
Plešivčnik Tatjana, Zg. Razbor 11, Podgorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
14376, izdala UE Slovenj Gradec. g-86099
Podgornik Sonja, Vilije 199, Renče, spričevalo 2. letnika Srednje šiviljske šole Vena
Pilon v Ajdovščini. p-86040
Podmenik Dane, Postojnska 21, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35302.
s-86072

Lužar Aleš, Marof 25, Mirna peč, vozniško dovoljenje. g-86107

Novak Lidija, Selo pri Ihanu 40a, Domžale, spričevalo osmega razreda OŠ Domžale. g-86206

Ludoviko Tina, Polje c. VI/10, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Polje, izdano leta
1995. s-86178

Novak Zdravko, Adamičeva 47, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22295, izdala UE Novo mesto. g-86106

Pogorelčnik Gregor, Legen 132a,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12466, izdala UE Slovenj Gradec.
g-86276

Marič Laura, Plešičeva ulica 43, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 512860, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-86230

Odobašić Ismet, Bosanska Krupa, BiH,
diplomo Zvezni center, poklic zidar, izdana
leta 1985. s-86245

Polc Margareta, Langusova 50, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9773, izdala UE Jesenice. g-86286
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Poljak Roberto, Vesna 44, Portorož, vozniško dovoljenje, št. 9061. g-86190
Popović Vladimir, Petrovičeva ulica 21,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnikaSrednje
gradbene šole v Ljubljani. s-86330
Potočnik Anica, Gorenje 4/A, Stara Cerkev, delovno knjižico, št. 670305. g-86017
Potočnik Darinka, Tolsti vrh 126, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9227, izdala UE Ravne na Koroškem. g-86272
Prebil Matej, Celovška 134, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13640.
s-86167
Prokšelj Nikola, Vodnikova cesta 6, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-6239/96. s-86173
Pugelj Stanislav, Palmejeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1042008, št. reg. 150524. s-86261
Puškarič Danijel, Vrbovec 22, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37721.
s-86073
Pučko Marjana, Celovška 264, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31461.
s-86237
Radič Marija, Salmič, Veniše 4/B, Leskovec, štiri letna spričevala Ekonomske
srednje šole Novo mesto, šolsko leto
72/73,73/74,74/75 in 75/76. g-86274
Rauter Irena, Ul. skladateljev Ipavcev 25,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3425. p-86062
Rauter Selena, Ul. skladateljev Ipavcev
25, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7320. p-86085
Rebolj Tanja, Linhartova cesta 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 548507, izdala Tilia Novo mesto. s-86300
Repas Polona, Kasaze 96, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903455, izdala UE Žalec. p-86006
Rigler Anica, Gorenje Lepovče 67, Ribnica, delnice M Banke, št. 00600806.
s-86210
Rozman Ana, Vogelna 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane
leta 1996. s-86168
Rubin Irena-Pršenjak, Radomerščak 56,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8127, izdala UE Ljutomer. g-86296
Rugani Tanja, Mestni trg 61, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41479.
g-86022
Rutar Rok, Ul. bratov Učakar 34, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4149.
s-86227
Sadar Sandi, Zoretova 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22331.
s-86267
Sajevic Joža, Velesovo 24, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH št. 1224266,
reg. št.45510. g-86299
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Sefaragič Nurija, Žiganja vas 43, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1365, izdala UE Tržič. g-86292

Šolinc Darinka, Trubarjeva 7, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3405.
p-86063

Sever Uršula, Goriča vas 20, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1993 na ime Stamenkovič Uršula.
s-86322

Špolad Jože, Borovška 94, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala
UE Jesenice. s-86055

Sili Uroš, Zikova ulica 12, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19077, izdala UE Kamnik. s-86122
Simončič Marko, Rožna dolina, C. V/14,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2031. s-86060
Skerget Ana, Ziherlova 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 25690.
s-86250
Sluga Uroš, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1565.
s-86069
Smole Goran, Šmiklavška c. 4, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
42768, izdala UE Celje. p-86007
Smrdelj Jadran, Košana 8, Košana, vozniško dovoljenje, št. 4475. p-86091
Sobočan Anica, Industrijska 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 19229.
g-86014
Stanković Iva, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39400.
s-86225
Stanković Sašo, Mestni trg 15, Slovenske Konjice, spričevalo o končani Srednjitehniški šoli v Celju. g-86271
Stančič Valter, Tržaška 40, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 12632, izdala UE
Postojna. g-86285
Stepišnik Sabina, Trnava 17, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211046, izdala UE Žalec. s-86071
Stopar Tomaž, Zajelše 13, Dol pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico, št. 6380.
s-86030
Stroj Andrej, Dvorska vas 31c, Begunje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 22039.
g-86212
Stupar Sandi, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 101134, št. reg. 204992. s-86149
Šabić Klementina, Cesta železarjev 23,
Jesenice, dijaško mesečno vozovnico, št.
38734. s-86082
Šafar Mitja, Bernetičeva ulica 2, Koper,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12012.
s-86141
Šalkovič Robert, Trubarjeva 11, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7099,
izdala UE Piran. g-86275
Šepetauc Marjeta, Bračna vas 23, Bizeljsko, spričevalo Srednje trgovske šole
Brežice. g-86016
Škufca Nevenka, Gratova ulica 19, Škofljica, spričevalo o končani OŠ Cerknica, šolsko leto 1977/78, izdano na ime Zalar Nevenka. s-86135

Šprah Helena, Preserska ulica 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Trgovske akademije v Ljubljani, izdano leta 1998. s-86183
Šraj Franc, Jagoče 14, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6975, izdala UE
Laško. p-86074
Štafunko Ivan, Sv. Duh 25, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3332.
p-86045
Štrbenc Nina, Zadružna 8/B, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8410.
p-86002
Štrucl Martin, Jereslavec 37 A, Kapele,
spričevalo o zaključnem izpitu PKŠ Krško,
šolsko leto 71/72. g-86156
Štucin Martin, Gradišče 37, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. AGH. g-86298
Šurca Ogrin Elizabeta, Raskovec 13,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2609. s-86076
Tavčar Sandra, Mali vrh pri Šmarju 62,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1990. s-86234
Tašner Franc, Stojnci 20/d, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6668,
izdala UE Ptuj. g-86281
Testen Monika, Pionirska ulica 9, Solkan, študentsko izkaznico, št. 27003765.
s-86120
Tešanović Borut, Pionirska cesta 2, Brezovica, vojaško izkaznico, št. 3895.
s-86152
Tisu Alojzij, Ob Grosupeljščici 13, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1980. s-86214
Tišler Matejka, Šmartinska cesta 226,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566277, reg. št. 112440, izdala UE
Ljubljana. g-86321
Topčagić Esma, Brodarjev trg 1, Ljubljana, potrdilo za opravljanje del in nalog pomožne kuharice, izdano leta 1985 Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
s-86226
Tratnik Nataša, Ziherlova 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6998.
s-86077
Turk Alenka, Cankarjeva ul. 39, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
992100, reg. št. 10097, izdala UE Trebnje. s-86205
Turnšek Janez, Cesta pod hribom 13,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
5508, izdala UE Slovenske Konjice.
p-86078
Tušek Ksenija, Vuzmetinci 10, Miklavž
pri Ormožu, srednješolska spričevala, izdana 1990-1994. g-86021
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Udovič Franc, Cesta pod Tičnico 7, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3291, izdala UE Cerknica. s-86182
Valančič Grega, Forme 1, Žabnica, zavarovalno polico, št. 463248. g-86163
Vehar Janez, Bevke 115, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2228,
izdala UE Vrhnika. s-86343
Vengust Mihela, Vodruž 4, Šentjur, potrdilo za varno delo s traktorjem. g-86165
Verhovšek Tanja, Stopče 15, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11817.
p-86086
Veršič Klemen, Idrijska 22, Ljubljana, indeks št. 20940296, izdala Pravna fakulteta
leta 1994. s-86338
Vidmar Jernej, Črni vrh 9, Črni vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1063100,
št. reg. 10710, izdala UE Idrija. p-86067
Vitamvas Špela, Kržičeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1141.
s-86064
Vodopivec Josipina, Kosovelova 17, Postojna, spričevalo 3. letnika Gimnazije Postojna, šolsko leto 1965/66, na ime Podboj Josipina. g-86249
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Volkar Marija, Vranke 1, Blagovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1199634,
reg. št. 32462, izdala UE Domžale.
s-86341
Vratuša Vran, Linhartova 19, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-86065
Vujič Mirjana, Sp. Besnica 51, Zgornja
Besnica, zavarovalno polico s kuponi, št.
561415, izdala Zavrovalnica Tilia. g-86288
Vujčić Boro, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1298967, št. reg. 162636. s-86229
Vukovič Silva, Gmajnica 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20653.
s-86180
Zagode Babič Magdalena, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. s-86240
Zajec Anton, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH,št. S 894128, št. reg. 164083.
s-86188
Zamuda Miha, Brdo 65, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 1032651, izdala UE
Tolmin. g-86198
Zgonec Gaber, Titova 87, Jesenice, spričevalo o končani OŠ. g-86020

Zibelnik Igor, Cesta 9. avgusta 8/e, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
51228126, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-86061
Zimic Sandi, Ul. Petra Skalarja 18, Anhovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.36160, izdala UE Nova Gorica. g-86200
Zupanc Igor, Začret 45, Škofja vas, vozniško dovoljenje, št. 40236. p-86026
Zupančič Ajda, Rusjanov trg 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18857.
s-86248
Zupančič Boštjan, Cesta 51, Videm-Dobrepolje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih srok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1993. s-86187
Zupančič Klemen, Bohinjska Bela 84,
Boh. Bela, potrdilo o opravljenem izpitu za
varno delo s traktorjem, št. 1674/98.
s-86266
Zvonar Ajda, Krivec 78, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19696.
s-86081
Žalig Natalija, Hotiza 190, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15391.
p-86084
Žigon Aljoša, Sp. Škofije 70/c, Škofije,
zavarovalno polico Adriatic, št. 0610807.
g-86009
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Klasifikacije

S TAND
ARDN
A KLASIFIKA
CIJ
A POKLICEV
ANDARDN
ARDNA
KLASIFIKACIJ
CIJA
Standardna klasifikacija dejavnosti, ki jo uporabljamo od začetka leta 1995, se je v slovenskem
prostoru že udomačila. Kot obvezen nacionalni standard jo uporabljajo v vseh uradnih in drugih
administrativnih zbirkah podatkov.
Po 1. januarju 1999 se bo Standardni klasifikaciji dejavnosti pridružila Standardna klasifikacija
poklicev. Vse inštitucije se morajo pripraviti na ta obvezen nacionalni standard. Knjiga z
obsežnimi pojasnili, shematskimi prikazi, opisi skupin poklicev, sistematičnim in kodirnim seznamom poklicev in seveda s samo standardno klasifikacijo vsekakor odgovarja na vsa vprašanja, ki jih poraja uvajanje tega novega klasifikacijskega orodja. Založba ČZ Uradni list RS je
knjigo izdala skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije. Njegovi sodelavci so na koncu
knjige povzeli njeno vsebino tudi v angleškem jeziku.
Cena 4200 SIT

(10429)

S TAND
ARDN
A KLASIFIKA
CIJ
A DEJ
AVNOS
TI
ANDARDN
ARDNA
KLASIFIKACIJ
CIJA
DEJA
VNOSTI
P onatis z dopolnitvi
jo
dopolnitvijo
Od 1. januarja 1997 v Sloveniji velja nova standardna klasifikacija dejavnosti, kakršna je
uveljavljena v Evropski uniji. Med dveletnim postopnim uvajanjem novih statističnih standardov
je bila večkrat dopolnjena tudi uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
Statistični urad Republike Slovenije pa je dopolnil tudi pojasnila h klasifikaciji.
Založba ČZ Uradni list RS je skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije pripravila
posebno izdajo Standardne klasifikacije dejavnosti. Po predgovoru in uvodnih pojasnilih, ki so
jih pripravili sodelavci statističnega urada, so objavljena prečiščena besedila uredbe, standardne klasifikacije dejavnosti, pojasnil k njej in skrajšana imena postavk.
Dodan pa je tudi Pomožni prevajalnik iz EKD v SKD.
Cena 2.562 SIT

(10394)
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