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Sodni register

KOPER
Rg-115024
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00439 z
dne 14. 11. 1997 pri subjektu vpisa SKAT,
d.o.o. – Trgovina, kooperacija, agencija, Izola, Polje 5i, sedež: Polje 5i, 6310
Izola, pod vložno št. 1/03189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo, spremembo pooblastila zastopnika ter
vpis prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5629365
Ustanovitelji: Marketing Galeb, d.o.o.,
Izola, Elvire Vatovec 4, vstop 14. 4. 1992,
vložek 596.893 SIT; Paliska Ivan, Izola, Šared 26a, vložek 428.268 SIT; Čačić Mile,
Izola, Cesta v Pregavor 11, vložek 595.935
SIT; Grom Bojan, Koper, Ul. Milana Sapsiča 13, vložek 1,240.733 SIT; Radujko Jožica, Izola, Razgled 4, vložek 952.346 SIT;
Stopar Irena, Ankaran, Regentova 6, vložek
536.533 SIT; Bavčar Vojko, Koper, Trg revolucije 10, vložek 614.139 SIT; Brkljača
Željko, Koper, Partizanska c. 5a, vložek
428.268 SIT; Flajs Valter, Tolmin, Soča 26,
vložek 952.346 SIT; Orel Viljem, Koper,
Beblerjeva 5, vložek 1,499.419 SIT; Jovanović Marjan, Izola, Cankarev drevored 4,
vložek 1,307.800 SIT in Pukl Franc, Izola,
Ul. Ferda Bidovca 7, vložek 428.268 SIT,
vstopili 25. 4. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čačić
Milan, razrešen 25. 4. 1996, Čačić Mile,
Izola, Cesta v Pregavor 11, imenovan 25. 4.
1996 kot direktor, ki zastopa družbo tako v
notranjem kot tudi v zunanjetrgovinskem poslovanju v obsegu registrirane dejavnosti
družbe z naslednjimi omejitvami: pri posameznih poslih, katerih vrednost presega nominalni znesek osnovnega kapitala družbe
in investicijah, katerih vrednost presega
5.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, mora biti sopodpisnik tudi prokurist in prokurist Jovanović Marjan, Izola, Cankarjev drevored 4,
imenovan 25. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
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zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo 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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 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 Trgovina na
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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; 6110 Pomorski promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
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; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice; pri dejavnosti 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

KRANJ
Rg-116112
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00068 z dne 18. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BAR, trgovina in storitve,
d.o.o., Kranj, sedež: Trg Prešernove
brigade 5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo oseb, pooblaščenih za zasto-
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panje in spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5637660
Sedež: 4000 Kranj, Gregorčičeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Barič Zdravko, vložek
1,000.000 SIT in Barič Radmila, vložek
500.000 SIT, oba iz Kranja, Trg Prešernove brigade 5, vstopila 26. 3. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Barič Radmila, imenovana 16. 1. 1996 kot
namestnica direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1997: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 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;
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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
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52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 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; 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; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 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; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

KRŠKO
Rg-206418
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00459 z dne 10. 6. 1998 pri
subjektu vpisa BEREX INTERNATIONAL,
trgovina, uvoz-izvoz, zastopstvo, d.o.o.,
sedež: Ribnica 15, 8261 Jesenice na
Dolenjskem, pod vložno št. 1/03768/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova in spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5914647
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem, Jesenice na Dolenjskem 9B
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jazbar Marjan, razrešen 17. 11.
1997 kot poslovodja – direktor; direktor
Kocjan Stane, Brežice, Cesta kozjanskih
borcev 38, imenovan 17. 11. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206423
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00429 z dne 5. 6. 1998 pri
subjektu vpisa BEREX INTERNATIONAL,
trgovina, uvoz-izvoz, zastopstvo, d.o.o.,
sedež: Ribnica 15, 8261 Jesenice na
Dolenjskem, pod vložno št. 1/03768/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo kapitala, družbenikov in spremem-

bo družbene pogodbe z dne 5. 6. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 591467
Osnovni kapital: 61,500.000 SIT
Ustanovitelji: Berišić Josip, Zagreb, R
Hrvaška, Tarska 24, vstop 30. 8. 1995, vložek 18,450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berišić Ivan, Zagreb, R Hrvaška,
Tarska 24, vstop 23. 12. 1996, vložek
18,450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ignac export-import, poduzeće za
unutarnju i vanjsku trgovinu i uslužnostne
djelatnosti, Zagreb, d.o.o., Zagreb, R Hrvaška, Tarska 24, vstop 23. 10. 1997, vložek 24,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-208594
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00240 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa Integral Brebus, avtobusni
promet, delavnice in turizem Brežice,
d.o.o., sedež: Cesta svobode 11, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/00707/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5107717
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 14. 6. 1995, vložek 12,082.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Nika PID 1,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Brežice, Trg izgnancev 1a, vstop 6. 12. 1995,
vložek 16,360.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1998:
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-208603
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00265 z dne 22. 7. 1998 pod
vložno št. 1/03949/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1317075
Firma: RAMDEX 1, zastopanje, trgovina in storitve, d.o.o., Tržišče
Skrajšana firma: RAMDEX 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8295 Tržišče, Jeperjek 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Majcen Rajmund, Trbovlje,
Vodenska cesta 12, vstop 9. 7. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Majcen Rajmund, imenovan 9. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1998:
01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega plina; 1440 Pridobivanje soli; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 2211 Izdajanje knjig; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2741 Proizvodnja ple-
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menitih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi
deli in opremo; 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;
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;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 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; 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;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-208607
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00176 z dne 16. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SAVAPROJEKT, podjetje
za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring Krško, d.d., sedež: Cesta krških
žrtev 59, 8270 Krško, pod vložno št.
1/00297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, statuta, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in priglasitev
zapisnika skupščine s temile podatki:
Matična št.: 5249686
Člani nadzornega sveta: Plestenjak Aleš,
Špiler Andrej in Drmić Mate, izstopili 15. 5.
1998 ter Plestenjak Aleš, Drmić Mate in
Divjak Malavašič Maja, vstopili 15. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71403
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Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 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; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12, družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, sprememba statuta in
predložitev zapisnika 1. redne skupščine z
dne 15. 5. 1998, vpisano v sodni register s
sklepom Srg 176/98 z dne 16. 7. 1998.
Rg-209412
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00132 z dne 23. 9. 1998 pod
vložno št. 1/03958/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos sedeža iz OS
Koper, spremembo firme in skrajšane firme, kapitala, družbenikov, zastopnikov
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5509734
Firma: CONTINENTAL TRADING, družba za trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: CONTINENTAL TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Kajuhova 1
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Bešir Radenko, izstop
11. 3. 1998; Jočić Emilija, izstop 19. 3.
1998; Ban Vidović Irena, Turjak, Gradež
44a, vložek 502.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vidović Nenad, Zagreb, R Hrvaška, Zvonimira Rogoza 5, vložek 503.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žerjal Ivan,
Zagreb, R Hrvaška, Antuna Štrbana 8, vstop 11. 3. 1998, vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bešir Radenko, razrešen 11. 3.
1998, direktor Vidović Nenad, imenovan
11. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Ban Vidović Irena, imenovana 11. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1998:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
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ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 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;
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 drugi-
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mi 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; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kopru, pod vl.
št. 1/2270-00, s firmo: Trgovsko in proizvodno podjetje FURGOCOOP, d.o.o.,
Obala 120, Portorož.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12, družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro G/51.18, družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-209422
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00134 z dne 21. 9. 1998 pri

subjektu vpisa STIK, trgovsko proizvodno
podjetje Krško, d.o.o., sedež: Rožno
53/a, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/02039/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5565421
Firma: STIK, trgovsko proizvodno podjetje Boštanj, d.o.o.
Skrajšana firma: SITK Boštanj, d.o.o.
Sedež: 8294 Boštanj, Dolenji Boštanj 54
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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.
Rg-209435
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00274 z dne 31. 8. 1998 pod
vložno št. 1/03927/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice
s temile podatki:
Matična št.: 1262777001
Firma: AVTOHIŠA PIONIR, Servisno
prodajni center, d.o.o., Podružnica Novo mesto
Skrajšana firma: AVTOHIŠA PIONIR,
d.o.o., Podružnica Novo mesto
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Pod Trško
goro 83
Ustanovitelj: Avtohiša Pionir, Servisno
prodajni center, d.o.o., Brežice, Cesta bratov Cerjakov 11, vstop 10. 7. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Verstovšek Jože, Pišece, Pavlova
vas 44, imenovan 10. 7. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev, kot vodja podružnice.
Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1998:
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; 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;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 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
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Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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;
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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 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; 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 de-

belo 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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
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popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 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;
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.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 74.120, družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-209442
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00303 z dne 28. 8. 1998 pri
subjektu vpisa FORM, podjetje za trgovino, gostinstvo in ekonomske storitve
Brestanica, d.o.o., sedež: Kantalon 6,
8280 Brestanica, pod vložno št.
1/02846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5711126
Firma: FORM, projektiranje in ekonomske storitve Brestanica, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 5143 Trgovina na debelo
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z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 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; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.
Rg-210379
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00313 z dne 28. 9. 1998 pri
subjektu vpisa POHIŠTVO BREŽICE, proizvodnja in prodaja pohištva, d.d., sedež: Aškerčeva 7, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/00160/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in spremembo statuta z dne 3. 9. 1998 ter
predložitev zapisnika 3. seje skupščine z
dne 3. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5000203
Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-211443
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00284 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA ŠPORT
BREŽICE, p.o., sedež: Ulica bratov Milavcev 18, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5948525
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-212731
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00342 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KOVINARSKA-IPO, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških žrtev 137, 8270
Krško, pod vložno št. 1/02700/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5670896
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:
4531 Električne inštalacije; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 85324
Druge socialne dejavnosti; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-212732
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00401 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD CICIBAN SEVNICA, sedež: Naselje
heroja Maroka 22, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00169/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5055806
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Firma: VRTEC CICIBAN SEVNICA
Skrajšana firma: VRTEC CICIBAN
SEVNICA
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet.
Rg-212739
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00363 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa GALERIJA BOŽIDAR JAKAC, p.o., sedež: Grajska cesta 45, 8311
Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/00178/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
zavodih s temile podatki:
Matična št.: 5007593
Firma: GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Ustanovitelji: Občinska kulturna skupnost
Krško, izstop 10. 12. 1997; Občina Krško,
Krško, Cesta krških žrtev 14, vstop 11. 12.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine.
Rg-212741
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00318 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ELCOMP, računalniški inženiring in elektroinstalacije Krško,
d.o.o., sedež: Gubčeva 3, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/02926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5712793
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-212742
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00243 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa DINOS CONSULTING, trgovsko podjetje, d.o.o., Studenec, sedež: Zavratec 42, 8293 Studenec, pod
vložno št. 1/03833/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5871581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Smodiš Janez, razrešen 20. 6. 1998;
direktorica Gostiša Gabrijela, Kisovec, Borovniško naselje 2, imenovana 20. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-212746
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00237 z dne 30. 11. 1998 pri
subjektu vpisa METALNA SENOVO, strojegranja, konstrukcije, montaža, d.o.o.,
sedež: Titova cesta 52, 8281 Senovo,
pod vložno št. 1/01073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5376858
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simončič Marjan, Senovo, Delavska
ulica 8, razrešen in ponovno imenovan za
direktorja 5. 6. 1998, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kozole Vitomir,
Pucelj Arandjelovič Marinka in Šmarčan Silvo, izstopili 23. 6. 1998 ter Erjavev Boris,
Šmarčan Silvo in Pucelj Arandjelovič Marinka, vstopili 23. 6. 1998.
Rg-212749
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00405 z dne 25. 11. 1998 pri
subjektu vpisa Sklad za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško, sedež: Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/03775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5888298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avberšek Franc, mag., razrešen 1. 3.
1998 kot v.d. direktorja; Venek Milan, Koprivnica, Koprivnica 32, imenovan 1. 3.
1998 kot direktor, ki sklad zastopa, predstavlja in zanj podpisuje. Vrednost pogodbenega zneska, do katerega lahko direktor
sam sklepa pogodbe za opravljanje posameznih strokovnih opravil, upoštevaje uredbo o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil in v skladu s finančnim načrtom sklada ter naložbeno politiko sklada
ne sme presegati en milijon petstotisoč SIT.
Tovrstne pogodbe nad tem zneskom pa lahko sklepa direktor sklada le na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora.
Rg-212754
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00399 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa T T METAL ART WORKS,
podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., sedež: Mladinskih delovnih brigad
20, 8273 Leskovec pri Krškem, pod vložno št. 1/01293/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo datuma pooblastila pri zastopnikih s temile podatki:
Matična št.: 5412269
Osebe, pooblaščene za zastopanje:direktor Resman Boris, Leskovec pri Krškem,
Mladinskih delovnih brigad 20, imenovan
15. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
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tev; direktor Simunovič Mato, razrešen
15. 12. 1994; prokurist Joachim Jurgen
Leo Jahnel, Mainburg-Nemčija, Unterwangenbach, imenovan 15. 12. 1994;
prokurist Leonhard Grutschnig, Moellbruecke-Avstrija, Drautalstrasse 5, imenovan
15. 12. 1994; prokurist Leonhard Grutschnig, Moellbruecke-Avstrija, Drautalstrasse 5,
imenovan 15. 12. 1994.
Rg-212756
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00204 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa PETRA inženiring, proizvodnja in trgovina, Brežica, d.o.o., sedež: Milavčeva 16, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/00958/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5363861
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 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; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 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.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18, družba opravlja vse, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-212765
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00279 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LEONARD METAL ART
WORKS, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Krško, sedež: Mladinskih delovnih brigad 20, 8273 Leskovec pri Krškem, pod vložno št. 1/01293/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, kapitala, družbenikov, zastopnikov,
spremembo družbene pogodbe, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5412269
Firma: T T METAL ART WORKS, podjetje za proizvodjo in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 12,502.755 SIT
Ustanovitelji: Šimunovič Mato, izstop
6. 12. 1994; Resman Boris, Leskovec pri
Krškem, Mladinskih delovnih brigad 20,
vstop 14. 6. 1990, vložek 4,167.585 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kunstschmiede Leonhard Grutschnig, MoellbrueckeAvstrija, Drautalstrasse 5, vstop 14. 6.
1990, vložek 4,167.585 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Theodor Triebenbacher, GmbH, 80686 Munchen-Nemčija, Rudensheimer Strasse 1-5 D, vstop 15. 12.
1994, vložek 4,167.585 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šimunovič Mato, razrešen 1. 7.
1998; direktor Resman Boris, imenovan
1. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Joachim Jurgen Leo Jahnel, imenovan 1. 7. 1998; prokurist Leonhard
Grutschnig, imenovan 1. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1998:
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; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 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; 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
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 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; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18, družba opravlja vse, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
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LJUBLJANA
Rg-37261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02390 z dne 7. 7. 1995 pod vložno št.
1/26526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5898170
Firma: FREEART Mrak & Mrak, d.n.o.,
podjetje za umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje, Kersnikova ul. 20, Mengeš
Skrajšana firma: FREEART Mrak &
Mrak, d.n.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Kersnikova ulica 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mrak Marta in Mrak Mitja,
Kersnikova ulica 20, Mengeš, vstopila 9. 5.
1995, vložek vsak po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Mrak Marta in Mrak Mitja, imenovana 9. 5. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 554 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-39657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/01038 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa FREEART Mrak & Mrak, d.n.o., podjetje za umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje, Kersnikova ul. 20, Mengeš, sedež: Kersnikova ulica 20, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/26526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 589170
Firma: FREEART Mrak & Mrak, d.n.o.,
podjetje za umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje, Mengeš
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska 29
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 52463 Trgovina na drobno z

gradbenim materialom; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
Rg-210654
Okrožno sodišče v Ljubljana, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05072 z dne 20. 10. 1998 pri subjektu vpisa IGF, izvedenstvo, gospodarjenje, finance, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 10, sedež: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20195/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije, spremembo firme in zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5698324
Firma: IGF, izvedenstvo, gospodarjenje, finance, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 10 – v likvidaciji
Skrajšana firma: IGF, d.o.o., Ljubljana
– v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor lavrenčič Srečko, razrešen 20. 10.
1998; likvidacijski upravitelj Iskra, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, imenovana 20. 10.
1998.
Začetek redne likvidacije na podlagi
sklepa skupščine z dne 1. 9. 1998.
Rok za prijavo terjatev je 30 dni od objave sklepa.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

CELJE
Srg 97/00718
Rg-212159
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00718 z dne 20. 11. 1998 pod
št. vložka 1/02993/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5508410
Firma: KLEOPATRA, trgovinske in turistične storitve, d.o.o., Spodnje Roje 6,
Šempeter
Skrajšana firma: KLEOPATRA, d.o.o.,
Spodnje Roje 6, Šempeter
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3311 Šempeter, Spodnje Roje 6
Osnovni kapital: 1,529.557 SIT
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Sklep družbenice z dne 20. 6. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Hojak Marija, Topolšica 58, Topolšica.

KOPER
Srg 1268/94
Rg-11495
Druba FIT LINE, podjetje za šport in
rekreacijo, d.o.o., Postojna, Volaričeva
26, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/2381/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne
20. 5. 1994.
Ustanoviteljica Irena Škrabec, Postojna,
Volaričeva 26, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe in ni neporavnanih dospelih obveznosti, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Ustanovitveno premoženje družbe preide
na ustanoviteljico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 1995
Srg 817/94
Rg-21176
Druba MODEL – trgovina in storitve,
d.o.o., Podgrad, sedež: Podgrad 3i, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2004/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 10. 5.
1994.
Ustanovitelj in edini družbenik je Momčilo Zjačič, Podgrad 3i, Podgrad, ki prevzema obveznost plačila morebitnih ostalih obveznosti družbe.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku,
pripada ustanovitelju.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 1994
Srg 289/97
Rg-206127
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PLOVPOT, vzdrževanje pomorskih plovnih poti, pomorske storitve,
gradbeništvo, trgovina, export-import,
Koper, Pristaniška 27, d.o.o., ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3330/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 10.
1996.
Družbenik PLOVPUT, Split, p.o., Obala
Lazareta1, Split, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na odvetnika Bojana
Starčiča iz Portoroža.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 1998
Srg 98/00143
Rg-213046
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00143
dne 18. 11. 1998 pod št. vložka
1/04378/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5802091
Firma: TUBE TRADE, Trgovina in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: TUBE TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dovesi Francesco, izstop
24. 12. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 143/98 z dne
18. 11. 1998. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Dovesi Francesco, Viale della Republica
12/1, Villorba, Italija.

KRANJ
Srg 3045/94
Rg-113246
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3045/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
7. 7. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3190/00 vpiše izbris družbe Trgovsko podjetje FORTIVA, d.o.o., Gorenja vas, s sedežem Gorenja vas 77, Gorenja vas, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 7. 1997
Srg 1355/98
Rg-300192
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1355/98 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 1. 1999 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5358/00 vpiše izbris družbe JOS
PRINT, tiskarna, d.o.o., Kranj, s sedežem
Britof 319, Kranj, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 1. 1999
Srg 1824/98
Rg-300193
Družba PVČ, podjetje za vzdrževanje
čistoče, d.o.o., Kranj, s sedežem Rudija
Papeža 32, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/952/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Tili
Milan, Senično 70, Križe.
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Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 12. 1998
Srg 1773/98
Rg-300194
Družba GARP, trgovina in storitve,
d.o.o., Radovljica, s sedežem Cankarjeva ul. št. 12, Radovljica, vpisana na reg.
vl. št. 1/3549/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gašperšič Aleš, Alpska 19, Bled.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 12. 1998
Srg 1789/98
Rg-300198
Družba ALPIKO, podjetje za trgovino
in proizvodnjo Goriče, d.o.o., s sedežem
v Goričah 60, Golnik, vpisana na reg. vl.
št. 1/1767/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Čepin Oto, Goriče 60, Golnik.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 12. 1998
Srg 1778/98
Rg-300199
Družba KAJ, trgovina in storitve,
d.o.o., Tržič, s sedežem v Tržiču, Loka
32, vpisana na reg. vl. št. 1/938/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Knep Maksimilijana in Knep Andrej, oba Tržič, Loka 32.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 12. 1998

LJUBLJANA
Srg 371/99
Rg-17
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:
LAINIERE DE PICARDIE, proizvodnja
in trženje tekstilnih izdelkov, d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana, reg. št. vl.
1/30558/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 24. 11.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelj je LAINIERE DE PICARDIE,
S.A., Buire Courcelles, Peronne, Francija,
z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na 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 28. 1. 1999
Srg 97/07309
Rg-207635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07309 z dne 29. 1. 1998 pod št. vložka 1/12713/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve k družbi INLES HRAST, d.d., s temile
podatki:
Matična št.: 5038812
Firma: INLES HOLDING, Proizvodnja,
trženje, inženiring in financiranje, d.d.
Skrajšana firma: INLES Holding, d.d.,
Ribnica
Pravnoorg oblika: delniška družba
Sedež: 1310 Ribnica, Partizanska
c. 3
Ustanovitelji: Jamnik Dušan, Zbašnik
Zdenka, Bartol Marica, Tekavčič Marjan,
Novak Janez, Pogorelc Viktor, Inles Ribnica, d.d., Inles Holding, d.d., Pahulje Ema,
Andoljšek Anica, Lavrič Alojz, Lesar Nevenka, Jecelj Peter, Rosa Marjan, Bambič Marija, Inles L.P., d.d., Mihelič Vladimir, Lesar
Janez, Prelc Marija, Inles S.D.R., d.d., Mihelič Bernarda, Košir Marta, Andoljšek Danica, Inles Hrast, d.d., Omrčen Marica, Andoljšek Francka, Košir Helena, Inles Javor,
d.d. in Inles Trgovina, d.d., izstop 30. 12.
1997.
Izbris zaradi pripojitve k družbi INLES
HRAST, Proizvodnja, trženje in inženiring,
d.d., Ribnica, vl. št. 1/12711/00.
Srg 97/07310
Rg-207636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07310 z dne 29. 1. 1998 pod št. vložka 1/12707/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve k družbi INLES HRAST, d.d., s temile
podatki:
Matična št.: 5038901
Firma: INLES RIBNICA, d.d., proizvodnja stavbnega pohištva, Kolodvorska ulica 22, Ribnica
Skrajšana firma: INLES Ribnica, d.d.
Pravnoorg oblika: delniška družba
Sedež: 1310 Ribnica, Kolodvorska
ul. 22
Osnovni kapital: 166,107.557,80 SIT
Izbris zaradi pripojitve k družbi INLES,
Proizvodnja, trženje in inženiring, d.d., (prej
Inles Hrast, d.d.), vl. št. 1/12711/00.
Srg 97/07203
Rg-212474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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97/07203 z dne 2. 11. 1998 pod št. vložka 1/02425/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5293600
Firma: STUDIO PUBLIKUM, oblikovanje tržnih komunikacij in stiki z javnostjo, d.o.o., Ljubljana, Zasavska 54a
Skrajšana firma: STUDIO PUBLIKUM,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zasavska 54a
Osnovni kapital: 1,831.000 SIT
Ustanovitelja: Klarič Darko in Media Publikum, d.o.o., Ljubljana, izstop 6. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 6. 11. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Media Publikum, d.o.o., Ljubljana, Zasavska 54a, in Darko Klarič, Mali Osolnik
15, Turjak.
Srg 98/02724
Rg-212482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02724 z dne 2. 11. 1998 pod št. vložka 1/14038/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5547016
Firma: BO MA DI, družba za gostinstvo in trgovino z mešanim blagom Borovnica, d.o.o.
Skrajšana firma: Bo Ma Di, Borovnica,
d.o.o.
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1353 Borovnica, Breg 57
Osnovni kapital: 1,525.160 SIT
Ustanovitelja: Brezovšček Dimitrij in Brezovšček Marija, izstop 15. 4. 1998.
Sklep ustanoviteljev z dne 15. 4. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Dimitrij Brezovšček in Marija Brezovšček, oba Breg pri Borovnici 57,m Borovnica.
Srg 98/06659
Rg-212709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06659 z dne 25. 11. 1998 pod št. vložka 1/03931/01 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico zaradi pripojitve družbe BANKA CREDITANSTALT, d.d.,
(1/03931/00) k BANK AUSTRIA, d.d.,
Ljubljana,
Wolfova
1,
Ljubljana
(1/10521/00) s temile podatki:
Matična št.: 5314763001
Firma: BANKA CREDITANSTALT, d.d.,
Ljubljana, Enota Murska Sobota
Skrajšana firma: Creditanstalt, d.d.,
Enota Murska Sobota
Pravnoorg oblika: domača podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendavska 11
Ustanoviteljica: Banka Creditanstalt, d.d.
Izbris podružnice zaradi pripojitve družbe BANKA CREDITANSTALT, d.d., Kotni-

kova 5, Ljubljana (1/03931/00), k družbi
BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, Wolfova 1,
Ljubljana (1/10521/00), na podlagi pogodbe o pripojitvi in ureditvi medsebojnih pravic
in obveznosti z dne 19. 3. 1998.
Srg 94/10488
Rg-212767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10488 z dne 23. 11. 1998 pod št. vložka 1/05122/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MOST – MISEL, organizacija,
sistemi, trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: MOST – ORGANIZACIJA, d.o.o.
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Golob Brane, Kerec Branko, Nečemar Igor in Žagar Milan, izstop
12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Brane Golob, Ziherlova 43, Ljubljana,
Branko Kerec, Ptujska 30, Ljubljana, Nečemar Igor, Pod hrasti 61, Ljubljana in Milan
Žagar, Primožičeva 1, Ljubljana.
Srg 97/01001
Rg-212773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01001 z dne 20. 11. 1998 pod št. vložka 1/26086/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5887135
Firma: FEGO, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: FEGO, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Sp. Slivnica 88
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelji: Gornik Suzana, Gornik
Branko, Ferjan Štefanija, Ferjan Dušan in
Dežman Valentina, izstop 31. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 31. 12. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli: Suzana Gornik, Gorenje Lepovče 32,
Ribnica, Branko Gornik, Gorenje Lepovče
32, Ribnica, Štefanija Ferjan, Brinje cesta I
17, Grosuplje, Dušan Ferjan, Brinje cesta I
17, Grosuplje in Valentina Dežman, Brinje
cesta I 17, Grosuplje.
Srg 97/06208
Rg-212774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06208 z dne 26. 11. 1998 pod št. vložka 1/27935/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5913128
Firma: LEKARNA MURGLE, Družba za
trgovino na debelo in drobno s farma-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
cevtskimi, medicinskimi, ortopedskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LEKARNA MURGLE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni log 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Brenčič Jerica, Brenčič Ignac in Ključevšek Mirjam, izstop 5. 11.
1997.
Sklep skupščine z dne 5. 11. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli: Jerica Brenčič in Ignac Brenčič, oba
Šišenska 5, Ljubljana ter Mirjam Ključevšek, Prijateljeva 22, Ljubljana.
Srg 97/07073
Rg-212775
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07073 z dne 17. 11. 1998 pod št. vložka 1/10758/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5460018
Firma: SCT – PROJEKT VISOKE
ZGRADBE, projektiranje, inženiring in
svetovanje, d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana
Skrajšana firma: SCT-PROJEKT VZ,
d.o.o.
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova cesta 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., izstop 10. 12. 1997.
Sklep skupščine z dne 10. 12. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzelo Splošno gradbno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 56.
Srg 98/01868
Rg-212956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01868 z dne 23. 11. 1998 pod št. vložka 1/16092/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5592810
Firma: ILIRIJA TRADE, zunanja trgovina in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Ilirija Trade, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 40
Osnovni kapital: 3,372.060,10 SIT
Ustanoviteljica: Ilirija, d.o.o., Ljubljana,
izstop 24. 3. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Ilirija, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Tržaška
c. 40.
Srg 98/04413
Rg-212069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04413 z dne 30. 11. 1998 pod št. vložka 1/00049/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5034361
Firma: ROHM AND HAAS SLOVENIJA,
d.d., Kemična industrija, Ljubljana – v
likvidaciji
Skrajšana firma: ROHM AND HAAS
SLOVENIJA, d.d., Ljubljana – v likvidaciji
Pravnoorg oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6
Osnovni kapital: 27,402.270,20 SIT
Ustanovitelji: Rohm and Haas Italia, s.r.l.,
JUB, p.o., in Commerce, zastopstvo, p.o.,
izstop 10. 6. 1998.
Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.
Poslovna dokumentacija o likvidacijskem
postopku se hrani pri družbi COMMERCE,
d.d., Ljubljana.
Srg 94/17243
Rg-213022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17243 z dne 7. 7. 1998 pod št. vložka
1/09149/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5427487
Firma: INSTAL-SYSTEM, instalacijski
sistemi in gradbeništvo, d.o.o., Turjak
41, Turjak
Skrajšana firma: INSTAL-SYSTEM,
d.o.o., Turjak
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1311 Turjak, Turjak 41
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Tischer Valter, izstop
12. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Tischer Valter, Turjak 41, Turjak.
Srg 96/01600
Rg-213035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01600 z dne 21. 8. 1997 pod št.
vložka 1/03904/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5300657
Firma: LESNINA STORITVE, Podjetje
za marketing, računovodstvo in druge
storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53
Skrajšana firma: LESNINA STORITVE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 3,903.54,60 SIT
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Ustanovitelji: Lesnina Veletrgovina, p.o.,
Lesnina Moderni Interieri, p.o., Lesnina
LGM, p.o., Lesnina Mavrica, p.o., Lesnina
Inženiring, p.o., Lesnina IGP, p. o., Lesnina
Interles, p.o., Lesnina Sopota, p.o., Lesnina Sinoles, p.o., Lesnina mizarstvo Grosuplje, p.o., Lesnina EMMI, p.o., Lesnina Interna banka, skupna finančna organizacija,
d.o.o., in Lesnina Finance, Finančno svetovanje in druge poslovne storitve, d.o.o., izstop 5. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 5. 3. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Lesnina Veletrgovina, p.o., Ljubljana,
Parmova 53; Lesnina Moderni interieri, p.o.,
Ljubljana, Parmova 53; Lesnina LGM, p.o.,
Ljubljana, Titova 36; Lesnina Inženiring,
p.o., Ljubljana, Parmova 53; Lesnina IGT,
p.o., Ljubljana, Miklošičeva 13; Lesnina Interles, p.o., Ljubljana, Titova 51; Lesnina
Sopota, p.o., Radeče, Pot na jez 12; Lesnina Sinoles, p.o., Ivančna Gorica, Stantetova 9; Lesnina Mizarstvo Grosuplje, p.o.,
Grosuplje, Cesta na Krko 38; Lesnina
EMMI, Slovenska Bistrica, Kolodvorska
37/a in Lesnina Finance, Ljubljana, Parmova 53.
Srg 95/01941
Rg-213036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01941 z dne 9. 7. 1998 pod št. vložka
1/03374/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ZASUN, podjetje za projektiranje in inženiring strojnih instalacij,
d.o.o., Trbovlje, Golovec 9
Skrajšana firma: ZASUN, d.o.o., Trbovlje
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Golovec 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bricl Marjan in Medved
Franc, izstop 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Medved Franc, Trbovlje, Golovec 9 in
Bricl Marjan, Trbovlje, Gabersko 65a.
Srg 96/05554
Rg-213040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05554 z dne 21. 8. 1997 pod št. vložka 1/03906/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5025591
Firma: LESNINA, Družba za razvoj, financiranje in svetovanje, d.d.
Skrajšana firma: LESNINA, d.d.
Pravnoorg oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Lesnina, Veletrgovina, notranja trgovina; Lesnina LGM; Lesnina Mavrica, p.o.; Lesnina Inženiring za gradnje;
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Lesnina Interles, p.o.; Lesnina Sopota, Lesna industrija; Lesnina mizarstvo Grosuplje;
Lesnina EMMI; Lesnina Interna banka, skupna finančna organizacija; Lesnina Računalniški inženiring in Lesnina Storitve, izstop
25. 10. 1996.
Sklep skupščine z dne 25. 10. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Lesnina, veletrgovina, notranja trgovina,
Ljubljana, Parmova 53; Lesnina LGM, Ljubljana, Titova 36; Lesnina zunanja trgovina,
d.d., Ljubljana, Dunajska 21; Lesnina finance, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53 in Lesnina Inženiring, p.o., Ljubljana, Parmova 53.

MARIBOR
Srg 94/05697
Rg-212109
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 94/05697 z dne 23. 11.
1998 pod št. vložka 1/06620/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: TIP-GAST, podjetje za turizem,
gostinstvo, proizvodnjo in marketing,
d.o.o.
Skrajšana firma: TIP-GAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Poštelska 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Hrvatin Bojana in Sakelšek Majda, izstop 16.11. 1998.
Srg 98/01540
Rg-212151
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01540 z dne 10. 11.
1998 pod št. vložka 1/00708/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaključka stečaja s temile podatki:
Matična št. 5000343
Firma: MARIS, zunanjetrgovinsko podjetje, p.o. – v stečaju
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigherja 8/I
Dne 10. 11. 1998 se družba izbriše iz
sodnega registra zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 33/96 z dne 18. 9. 1998.

NOVA GORICA
Srg 97/00970
Rg-203328
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00970 z dne 2. 3.
1998 pod št. vložka 1/01836/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5520983
Firma: PROMES, Predelava mesa,
d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: PROMES, d.o.o., Nova Gorica
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Panovška 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Mesna industrija Primorske, p.o., izstop 2. 3. 1998.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 6. 10.
1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Mesna industrija Primorske, p.o., Panovška 1, Nova Gorica.
Rg-211846
Družba PIKOS, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetovanje, d.o.o., MMP
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, s sedežem
MMP Vrtojba, Šempeter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-2795-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 22. 6. 1998.
Ustanovitelji so Kopitarna Sevnica, d.d.,
Prvomajska 8, Sevnica, SMART, Industrija,
finance, investicije Vrtojba, d.o.o., MMP Vrtojba, Šempeter pri Gorici in Picotti di Picotti
Bruno, s.r.l., Morraro (GO), Via Carducci 8a,
Italia, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa 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 22. 6. 1998
Srg 98/00861
Rg-300331
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00861 z dne 4. 12. 1998
pod št. vložka 1/00977/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sklep sodišča o
začetku in zaključku stečaja s temile podatki:
Matična št. 5376599
Firma: REJA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Grgar, v stečaju
Skrajšana firma: REJA, d.o.o., Grgar, v
stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5251 Grgar, Grgar 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Reja Efren, izstop 1. 10.
1998.
Sklep tega sodišča št. St 1/98 z dne
1. 10. 1998 o začetku in zaključku stečajnega postopka.
Iz sodnega registra se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Srg 95/00192
Rg-300342
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00192 z dne 10. 12.

1998 pod št. vložka 1/03268/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5803381
Firma: KERAMONT, Trgovina na debelo in drobno, posredništvo, zastopništvo in storitve, d.o.o., Dornberk
Skrajšana firma: KERAMONT, d.o.o.,
Dornberk
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Zalošče 33/a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Šinigoj David, izstop
10. 12. 1998.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 17. 3.
1995 o začetku in zaključku stečajnega postopka.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Šinigoj David, Zalošče 33/a, Dornberk.
Srg 98/00877
Rg-300345
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00877 z dne 10. 12.
1998 pod št. vložka 1/02015/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča zaključek
stečaja s temile podatki:
Matična št. 5547687
Firma: MIPROEL, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, v stečaju
Skrajšana firma: MIPROEL, d.o.o., Nova Gorica, v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Liskur 19,
Rožna dolina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjan Milan in Curk Vladimir, izstop 10. 12. 1998.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 20/95 z dne 19. 11. 1998.
Srg 95/00052
Rg-300348
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00052 z dne 11. 12.
1998 pod št. vložka 1/01951/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5526418
Firma: ORUM, Modna konfekcija,
d.o.o., Šempeter
Skrajšana firma: ORUM, d.o.o., Šempeter
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,
Bratov Nemec 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Praznik Ingrid, izstop
11. 12. 1998.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne
28. 12. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Praznik Ingrid, Bratov Nemec 10, Šempeter pri Gorici.
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Srg 98/00878
Rg-300353
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00878 z dne 11. 12.
1998 pod št. vložka 1/01050/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5396280
Firma: AGRAR, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Deskle
Skrajšana firma: AGRAR, d.o.o., Deskle
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Srebrničeva
61, Deskle
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Blažič Gabrijela, izstop
11. 12. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Blažič Gabrijela, Srebrničeva 61, Deskle, Anhovo.

NOVO MESTO
Srg 516/98
Rg-213019
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ANVET, poslovne storitve, trgovina, kooperacija, d.o.o., Metlika,
Prečna pot 2, vpisana na reg. vl. št.
1-2171/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 12.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Vera Kostelec, Metlika, Ulica 1. maja 3, z ustanovitvenim kapitalom 1,619.248,56 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,619.248,56 SIT v celoti prenese na ustanoviteljico Vero Kostelec.
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 Novem mestu
dne 24. 12. 1998
Srg 497/98
Rg-300180
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba TEHTNICA, servis tehtnic Novo mesto, Drejčetova pot 32, vpisana na
reg. vl. št. 1-462/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 11. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zvonka Ravbar in Janez
Ravbar, oba Dolenjske Toplice, Gregorče-

Št.

va ulica 12, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
v celoti prenese na Janeza Ravbarja.
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 Novem mestu
dne 6. 1. 1999
Srg 493/98
Rg-300360
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba EKOL – KATIČ, ORAŽEM, LUTMAN, inženiring, d.n.o., Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 21, vpisana na reg.
vl. št. 1-3254/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 12.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Marjeta Vide Lutman,
Šentjernej, Žvabova 5, Bojan Lutman, Šentjernej, Žvabova 5, Mirjam Vide Katič, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 21a, Franc
Katič, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev
21a, Marina Vide Oražem, Dolenja vas pri
Ribnici, Hrib 16 in Drago Oražem, Dolenja
vas pri Ribnici, Hrib 16, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT v celoti prenese na ustanovitelje v sorazmerju z vloženimi deleži.
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 Novem mestu
dne 12. 1. 1999

PTUJ
Srg 97/00273
Rg-207453
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00273 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/09523/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5944503
Firma: DAMAJANTI – VARGA B & J,
trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: DAMAJANTI – VARGA
B & J, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Varga Barbara in Varga Janez, izstopila 31. 12. 1996.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Varga Barbara, Puškinova ulica 9, Maribor.

SLOVENJ GRADEC
Srg 380/98
Rg-16
Družba NASTJA, trgovina, zastopanje,
svetovanje, d.o.o., Ravne na Koroškem,
Prežihova 22, reg. št. vl. 1/6413-00, katere družbenika sta Stres Alenka in Petek
Anton, po sklepu skupščine z dne 16. 9.
1998 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Stres Alenka, Ravne na Koroškem, Čečovje 40a.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 1. 1999

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 104-04-0001/99-002
Ob-850
Ugotovi se, da je Sindikat delavcev
prometa in zvez Slovenije določen kot
reprezentativni sindikat v dejavnosti.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-1/99
Ob-848
Temeljni akt – pravila Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sindikata družbe INDOV, d.d., Poljanska 95,
Ljubljana, matična številka 1158759, se z
dnem 13. 1. 1999 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenco
statutov pod zap. št. 113.
Št. 024-1/99
Ob-849
Pravila sindikata podružnice SKEI
družbe Indramat elektromotorji, d.o.o.,
Železniki in zapisnik članskega sestanka
članov SKEI z dne 18. 1. 1999, sta v hrambi pri Upravni enoti Škofja Loka.
Pravilnik in zapisnik sta vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 67.
Sindikatu podružnice SKEI družbe Indramat elektromotorji, d.o.o., Železniki, je dodeljena matična številka Statističnega urada
Republike Slovenije 1132725.
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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 44/98
R-65
Matilda Štor, roj. 27. 2. 1914 v Plačah,
očetu Francu in materi Mariji Vodopivec in
Emilija Jejčič Štor, roj. 21. 9. 1905 v Plačah, očetu Francu in materi Mariji Vodopivec, sta pogrešani (na predlog Ivana Stibilja, Plače 50, Ajdovščina, ki ga zastopa odv.
Vida Mali-Lemut iz Ajdovščine).
Skrbnica za poseben primer je Alenka
Slokar Nusdorfer, Kožmani 13, Ajdovščina.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 1. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 27/98-59
S-71
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi PIK
Junior, d.o.o., Maribor, Kraljeviča Marka
5, Maribor – v stečaju, dne 3. 3. 1999 ob
11. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 1999
St 64/96
S-72
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
64/96 z dne 27. 1. 1999 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom INKOP – Industrija kovinske opreme, p.o., Kočevje,
Reška cesta 15, ter odredilo, da se po
pravnomočnosti sklepa stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 1999
St 13/98-36
S-73
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Kovinska
oprema KO-OP, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo kovinskega reprodukcijskega
materiala, Alojza Rabiča 58, Mojstrana,
bo dne 12. 3. 1999 ob 9. uri, v sobi št.
113/I tega sodišča.
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Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi urami: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 1999
St 2/99
S-74
To sodišče je s sklepom z dne 1. 2.
1999 pod opr. št. St 2/99 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Hoja Mobiles, d.d., Pristava 16a, Polhov Gradec.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Veljko Jan iz Škofje Loke.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– RS Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Ljubljana, Miklošičeva 10,
– Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ul.
Vladimirja Dolničarja 2,
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana,
– Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana,
– Sedaj Irma, Polhov Gradec 163, Polhov Gradec.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 1. 2. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 1999
St 10/98-166
S-75
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/98 z dne 18. 12. 1998 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Lokaterm,
podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Kidričeva c. 55, Škofja Loka in
njegovimi upniki, sprejeto na naroku za prisilno poravnavo dne 18. 12. 1998.
Terjatve upnikov so bile razvrščene v razrede A do E, kot sledi:
– razred A: terjatve dolžnikovih poslovnih partnerjev, ki imajo ločitveno pravico in
se poplačajo 100%, v skladu z reprogramom;
– razred B: terjatve delavcev dolžnika v
višini izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo, ki se v skladu s predpisi poravnajo v 100% znesku v roku treh mesecev
po pravnomočni prisilni poravnavi;
– razred C: terjatve delavcev dolžnika za
znesek plač nad izhodiščnimi plačami in drugi prejemki delavcev, ki se poplačajo v višini
20% priznanega zneska v roku 6 mesecev
po pravnomočnosti prisilne poravnave z
obrestno mero T +1%;
– razred D: terjatve dolžnikovih poslovnih partnerjev in drugih upnikov, ki se poplačajo v višini 20% priznanih terjatev v roku

enega leta po pravnomočnosti prisilne poravnave z obrestno mero T +1%;
– razred E: terjatve upnikov, ki se konvertirajo v prednostne lastninske deleže brez
pravice udeležbe v upravljanju, tako da se
za 100 SIT konvertirane terjatve pridobi delež v kapitalu v vrednosti 50 SIT.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je razviden iz
priloge 2 in je sestavni del sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 1. 1. 1999.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 1. 1999
St 3/99
S-76
To sodišče je s sklepom St 3/99 dne
2. 2. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijašport, d.d., Ljubljana,
Tržaška 223.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nevenka Šorli iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 1999 ob 14. uri, soba 359/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 2.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 1999
St 19/98-6
S-78
To sodišče je s sklepom opr. št. St
19/98 z dne 4. 2. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Usluga Kranj,
podjetje obrtnih storitev, p.o., Delavska
2/b, Kranj.
Za stečajno upraviteljico se postavi Renata Godnjov-Špik, Kovorska cesta 31, Tržič.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 5. 1999 ob 9. uri, v sobi 113/I
tega sodišča.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 2. 1999
St 67/98
S-79
To sodišče je s sklepom St 67/98 dne
4. 2. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slogold, d.o.o., Rimska 5,
Ljubljana.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Nevenka Šorli iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečjnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 1999 ob 13.45, soba 359/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 2.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 1999
St 86/98
S-80
To sodišče je s sklepom St 86/98 dne
4. 2. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol Vzdrževanje, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska 45.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečjnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 1999 ob 14.30, soba 359/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 2.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 1999
St 15/94
S-81
V skladu s tretjim odstavkom 82. člena
ZPPSL stečajni senat razreši Posedel Lojzeta, dipl. ek., stanujoč Rista Savina 11,
Žalec, funkcije stečajnega upravitelja in za
stečajnega upravitelja v stečajni zadevi
stečajnega dolžnika Montana, Pridobivanje in predelava nekovinskih rudnin,
p.o., Petrovče, Mala Pirešica 5/b, opr.
št. St 15/94, imenuje Hramec Rudija, dipl.
prav., stanujoč Praprotnikova 1, Mozirje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 2. 1999
St 22/96-53
S-82
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Konstruktor Gramik, d.o.o., Miklavška
c. 59, Hoče – v stečaju, se v skladu s členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 1999

St 15/95-127
S-83
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/95 z dne 3. 2. 1998 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Zadom,
d.o.o. – v stečaju, zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 2. 1999
St 87/98
S-84
To sodišče je s sklepom St 87/98 dne
5. 2. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom LIK – Podjetje za ekonomsko
propagando in publicistiko, d.d., Ljubljana, Valjhunova 11.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Dušan Kecman, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 5. 1999 ob 10.30, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 2.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 1999
St 75/98
S-85
To sodišče je s sklepom opr. št. St
75/98 z dne 4. 2. 1999 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Sanex, trgovsko
in marketinško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 1.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 1999

Izvršbe in zavarovanja
II R 1251/98-9
I-19
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1251/98 z dne 5. 11. 1998 je
bil lokal v pasaži objekta A1 in A2 pod oznako KP-29 v izmeri 108,94 m2 in parkirnih
mest št. 187 in 188 na območju BO 2/3
Topniška vojašnica, ki je last dolžnika Arcom, d.o.o., Zvezda 20, Ljubljana, z dnem
30. 11. 1998 zarubljen v korist upnika Slovenska investicijska banka, d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 300.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 1999
II R 1249/98-9
I-20
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1249/98 z dne 3. 11. 1998 je

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 803

bil poslovni prostor v Ljubljani, Stari trg 30
(bivša slaščičarna Gris), ki sestoji iz štirih
pritličnih poslovnih prostorov, v skupni izmeri 66,92 m2 s pripadajočo kletjo in podstreho, v hiši, ki stoji na parc. št. 168 in
169, vl. št. 175 k. o. Ljubljana mesto, ki je
last dolžnika Kandorfer, d.o.o., Tbilisijska
112, Ljubljana, z dnem 27. 11. 1998 zarubljen v korist upnika Slovenska investicijska banka, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 1999

Kolektivni delovni spori
I Kd 30/99
K-3
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška c. 160, Ljubljana
in nasprotnim udeležencem Sindikat voznikov Ljubljanski potniški promet, Celovška
160, Ljubljana, zaradi zakonitosti stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dan
18. 2. 1999 ob 8.30, v sobi št. 8/III Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 3. 2.
1999.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 1999

Razpisi
delovnih mest
Št. 10
Ob-996
Svet doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
razpisuje za dobo 4 let, dela in naloge
direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan,
kdor poleg z zakonom predpisanih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima končano VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe iz področja družboslovnih
ali ekonomskih smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
od tega vsaj 2 leti na socialnovarstvenem,
vzgojnem ali zdravstvenem področju;
– da predloži sprejemljiv program dela
zavoda;
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– da ima smisel za poslovnost in delo s
starejšimi ljudmi.
Prijave z dokazili o izobrazbi naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave na
naslov: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
Potrčeva 1, 2319 Poljčane.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku 30 dni od poteka razpisnega roka.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Ob-909
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: rekonstrukcija ceste G1-3 (M 10-1)
odsek 317, 318 Petajnci-Tišina, vrednost
del: 572,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Petajnci, Tišina, Tropovci.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Boris
Fakin, dipl. inž.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Ob-952
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. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: AC Klanec –
Srmin od km 11,5 do km 15,9 (II. etapa:
Socerb - Klanec).
Ocenjena vrednost: 10.865,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Socerb - Klanec.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: predvideni
rok začetka razpisa: september 1999.
Predvideni rok začetka gradnje: december 1999.
Predvideni rok dokončanja gradnje: v 2
letih.
5. Morebitne druge informacije: EIB IV.
kredit.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Celje
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Ob-953
1. Employer : Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji , DARS d.d., Cesta 14 divizije št. 4, 3000 Celje, Branch office
Ljubljana, Einspielerjeva 6, fax 133-22-51.
2. Type and scope of the required construction works and estimated value of works:
Motorway Klanec-Srmin from km 11.5 to
km 15.9 (Stage II: Socerb – Klanec).
Estimated
value:
SIT
10,865,000,000.00.
3. Place of execution of works: Socerb
– Klanec.
4. Expected commencement date of the
public procurement for construction works,
if known: Tentative commencement date of
procurement: September 1999.
Tentative commencement of works: December 1999.
Tentative completion of works: within 2
years.
5. Other information, if any: EIB Loan IV.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Celje

Predvideni rok dokončanja gradnje: v
dveh letih.
5. Morebitne druge informacije: lastna
sredstva.
Družba za avtoceste v RS –
DARS, d.d., Celje
Ob-960
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 133-22-51.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: AC Klanec–
Srmin od km 15,9 do km 26,5 (I. etapa:
Srmin–Socerb).
Ocenjena
vrednost
del:
25.360,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Srmin–Socerb.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: predvideni
rok začetka razpisa: september 1999.
Predvideni rok začetka gradnje: december 1999.
Predvideni rok dokončanja gradnje: v
treh letih.
5. Morebitne druge informacije: EIB IV.
kredit.
Družba za avtoceste v RS –
DARS, d.d., Celje

Ob-958
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 133-22-51.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja II.
faze navezovalne ceste na AC omrežje
– obvoznica Novo mesto, odsek Bučna
vas–Ločna.
Ocenjena vrednost del: 980,000.000 SIT.
Obseg del: izvedba cestogradbenih del
za vozišče, pločnike, avtobusna postajališča
in kolesarske poti, izvedba nadvoza in podpornih zidov, prestavitev in zaščita komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, gradbena in montažna dela za semaforizacijo križišč, izvedba javne razsvetljave ter
osvetlitve prehodov in križišč, izvedba pejsažne ureditve ter rušitvenih del.
3. Kraj izvedbe del: obvoznica Novo mesto, odsek Bučna vas–Ločna.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 90 dni po
objavi najave v Uradnem listu RS.
Predvideni rok začetka del: september
1999.
Predvideni rok dokončanja del: junij 2001.
Način financiranja: sredstva DARS, d.d.
in Mestne občine Novo mesto.
Družba za avtoceste v RS –
DARS, d.d., Celje

Ob-961
1. Employer: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., Cesta 14 divizije št. 4, 3000 Celje, Branch office Ljubljana, Einspielerjeva 6, fax 133 22 51.
2. Type and scope of the required construction works and estimated value of
works: Motorway Klanec–Srmin from km
15.9 to km 26.5 (Stage I: Srmin–Socerb).
Estimated
value:
SIT
25,360,000,000.00.
3. Place of execution of works: Srmin–
Socerb.
4. Expected commencement date of the
public procurement for construction works,
if known: Tentative commencement date of
procurement: September 1999.
Tentatitve commencement of works: December 1999.
Tentative completion of works: within 3
years.
5. Other information, if any: EIB Loan IV.
Družba za avtoceste v RS –
DARS, d.d., Celje

Ob-959
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 133-22-51.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: HC Škofije–
Srmin od km 0,0 do km 3,1.
Ocenjena vrednost del: 3.120,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Škofije–Srmin.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: predvideni
rok začetka razpisa: julij 1999.
Predvideni rok začetka gradnje: oktober
1999.

Ob-962
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 133-22-51.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost del: HC Razdrto–Vipava od km 12,0 do km 15,8 (III. etapa).
Ocenjena vrednost del: 2.600,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Razdrto–Vipava.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: predvideni
rok začetka razpisa: avgust 1999.
Predvideni rok začetka gradnje: november 1999.
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Predvideni rok dokončanja gradnje: v
enem letu.
5. Morebitne druge informacije: italijanski kredit.
Družba za avtoceste v RS –
DARS, d.d., Celje
Ob-963
1. Employer: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., Cesta 14 divizije št. 4, 3000 Celje, Branch office Ljubljana, Einspielerjeva 6, fax 133 22 51.
2. Type and scope of the required construction works and estimated value of
works: Motorway Razdrto–Vipava from
km 12.0 to km 15.8 (Stage III).
Estimated
value:
SIT
2,600,000,000.00.
3. Place of execution of works: Razdrto–Vipava.
4. Expected commencement date of the
public procurement for construction works,
if known: Tentative commencement date of
procurement: August 1999.
Tentatitve commencement of works: November 1999.
Tentative completion of works: with in
1 year.
5. Other information, if any: Italian credit.
Družba za avtoceste v RS –
DARS, d.d., Celje

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

Ob-1017
Popravek
V javnem razpisu za dobavo sadja in zelenjave, kruh in pekovsko pecivo, sveže meso, mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki,
jajca, ribe, testenine in keksi, splošno prehrambeno blago, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, stran
398, Ob-466, se 7.a točka popravi in pravilno glasi:
7.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 11. 2. 1999 do
12. ure.
Vrtec Mavrica, Brežice
Št. 403-10/99
Ob-725
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, faks
1324-109.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco davčni uradi, izpostave Davčne uprave Republike Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
ostali potrošni pisarniški material, po
specifikaciji artiklov za posamezni davčni
urad. Specifikacije so priloga razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko pošljejo ponudbo, ki vsebuje
celoten razpisan asortiman blaga za vsa
davčne urade (sklop št. 1–17) ali celoten
razpisan asortiman za posamezni(e) davčni
urad(e) (sklop št. ..).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
540,000.000 SIT – rok začetka in dokončanja dobave blaga je 24 mesecev..
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Sklop 1. Glavni urad – orientacijska vrednost naročila 28,500.000 SIT, sukcesivna
dobava na podlagi naročil.
Sklop 2. Glavni urad za potrebe projekta
DDV – orientacijska vrednost naročila
15,000.000 SIT, sukcesivna dobava na
podlagi naročil.
Sklop 3. Posebni DU – orientacijska
vrednost naročila 9,800.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 4. DU Brežice – orientacijska
vrednost naročila 22,500.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 5. DU Celje – orientacijska vrednost naročila 48,500.000 SIT, sukcesivna
dobava na podlagi naročil.
Sklop 6. DU Kočevje – orientacijska
vrednost naročila 7,500.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 7. DU Koper – orientacijska vrednost naročila 29,000.000 SIT, sukcesivna
dobava na podlagi naročil.
Sklop 8. DU Kranj – orientacijska vrednost naročila 41,000.000 SIT, sukcesivna
dobava na podlagi naročil.
Sklop 9. DU Ljubljana – orientacijska
vrednost naročila 117.000.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 10. DU Maribor – orientacijska
vrednost naročila 74,200.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 11. DU Murska Sobota – orientacijska vrednost naročila 30,000.000 SIT,
sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 12. DU Nova Gorica – orientacijska vrednost naročila 30,000.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 13. DU Novo mesto – orientacijska vrednost naročila 30,000.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 14. DU Postojna – orientacijska
vrednost naročila 12,000.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 15. DU Ptuj – orientacijska vrednost naročila 14,000.000 SIT, sukcesivna
dobava na podlagi naročil.
Sklop 16. DU Trbovlje – orientacijska
vrednost naročila 14,000.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
Sklop 17. DU Velenje – orientacijska
vrednost naročila 17,000.000 SIT, sukcesivna dobava na podlagi naročil.
4. Datum dobave, če je predvideno:
24 mesecev – od 19. 4. 1999 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 19. 4. 2001.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana – Služba za skupne naloge, pritličje, soba P4, Jakše Karin.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 1. 3.
1999, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
Dodatna pojasnila se posredujejo le pisno na podlagi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posreduje
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasnila
lahko ponudniki zahtevajo najkasneje do
(vključno) 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudnik dvigne brez plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 16. 3.
1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana (Služba za skupne naloge, Jakše Karin).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
Javni razpis št. Ob-725 za dobavo pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega pisarniškega materiala za DURS”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. V primeru več ponudb s strani ponudnika, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 10. uri, Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana (IV. nadstropje, sejna soba).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ponujenega zneska in
velja do 30. 6. 1999.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% od vrednosti pogodbe in velja še 30 dni po preteku
pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 30 dni
od datuma računa, ki se izstavlja enkrat mesečno, glede na dobave v preteklem mesecu.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavno bančno garancijo
v višini 3% od pogodbene vrednosti.
Zavarovanje za resnost ponudbe z veljavno bančno garancijo v višini 3% od ponudbene vrednosti.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena pogodba, za katero je pridobljeno pozitivno
soglasje Ministrstva za finance, veljavna
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) dokazilo o registraciji podjetja (izpis iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni),
b) bonitetne obrazce (BON 1, BON 2
oziroma BON 3, ne starejše od 30 dni),
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c) potrdilo davčnega organa, da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispevke, ki izhajajo iz predpisov (ne starejše od
30 dni),
d) potrdilo carinskega organa o poravnavi carinskih obveznosti (ne starejše od
30 dni),
e) predpisano dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (lahko neoverjena fotokopija),
f) izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe,
g) izjava ponudnika, da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
h) podpisane in parafirane ponudbene
predračune po posameznih uporabnikih –
davčnih uradih (parafira se vsaka stran predračuna),
i) podpisan in parafiran vzorec pogodbe
(parafira se vsaka stran posebej),
j) veljavna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% od ponujenega zneska
(v skladu z vzorcem v razpisni dokumentaciji),
k) dosedanje reference z navedbo obsega izvršenih dobav v zadnjem letu po vrednostih, rokih in imenih naročnika s področja
predmeta javnega razpisa,
l) izpolnjen “Obrazec ponudba za javni
razpis št. Ob-, stran 1-2” z izjavo ponudnika
(11. točka obrazca),
m) bančna garancija za izpolnitev obveznosti (ponudnik parafira in žigosa vzorec v
razpisni dokumentaciji),
n) izjava ponudnika o usposobljenosti za
izdelavo dotiska,
o) vzorci po razpisni dokumentaciji in
prospektni material (vzorci se bodo na pismeno zahtevo ponudnika vrnili v roku 30
dni po izdaji pravnomočnega sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika).
Vsi predloženi dokumenti od točke 12a)
do 12n) morajo biti originali, razen v primeru 12e), ko je navedeno, da se predloži
neoverjeno fotokopijo dovoljenja.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
a) konkurenčnost cen,
b) plačilni rok,
c) kakovost blaga,
d) kompletnost ponudbenega asortimana v okviru posameznega davčnega urada,
e) stalna zaloga asortimana z možnostjo
takojšnje dobave ob naročilu.
Ocenjevanje ponudb za posamezni sklop
se bo izvršilo na podlagi točkovanja postavljenih meril. Najcenejši ponudnik ni nujno,
da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba
za posamezni sklop je tista ponudba, ki po
vseh vrednotenjih meril skupaj doseže najvišji rezultat. Število točk po posameznih
merilih (teža meril) je navedeno v navodilu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo
samo
pisno
na
faks
061/1324-109, do vključno 5. 3. 1999.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa, predvidoma do 31. 3. 1999.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila 9. 4. 1999.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 6. 11. 1998.
17.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 37/99
Ob-863
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, telefon
061/168-33-71, telefaks 061/345-263.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: JZ Gasilska brigada
Ljubljana, Vojkova 19, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gasilsko vozilo s cisterno.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za naročilo samo
dela blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni
možno.
4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma pa 10 mesecev po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19,
1000 Ljubljana, telefon 061/168-33-71, telefaks 061/345-263, vzdrževalna služba,
kontaktna oseba Primož Grom.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in
14. uro proti dokazilu o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo do vključno 23. 2.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, znesek zainteresirani ponudniki nakažejo z virmanom na žiro račun
50105-603-49911 s pripisom “ za javni razpis“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov naročnika pravočasno prispele do 15. 3. 1999 do 13. ure.
Predložene ponudbe morajo biti zapečatene in označene v skladu z 2. odstavkom
27. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 27/97).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, prevzemnik tajništvo zavoda, pooblaščena oseba Mojca Kos, telefon 061/168-33-71, telefaks 061/345-263.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 1999 ob
9. uri v sejni sobi zavoda na naslovu JZ
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta
19, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti
naročila v skladu z opcijo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki
je določen v predlogu pogodbe v razpisni
dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
so registrirane za dejavnost, ki je predmet
razpisa in imajo za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ustreznost ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, cena, tehnične in tehnološke rešitve, poprodajne aktivnosti, plačilni pogoji,
reference, rok dobave. Teža in način uporabe meril sta določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Primož Grom, telefon 061/168-33-71,
telefaks 061/345-263
16., 17.
Gasilska brigada Ljubljana, p.o.
Št. 77/99
Ob-864
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Strma ulica 8, Maribor, faks
062/225-515.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Strma ulica 8, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava asfaltnih zmesi
po specifikaciji, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
100,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik bo naročilo oddal štirim najugodnejšim
ponudnikom, vsakemu v ocenjeni vrednosti
25,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava poteka sukcesivno, od dneva podpisa
pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 31. 12.
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
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pisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8, v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba
št. 39/I).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 8. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpizno dokumentacijo dobite
za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko
plačajo na blagajni podjetja ali na ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 12. 3. 1999 do 8.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Strma ulica 8,
Maribor, kont. oseba Marija Bračko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 12. 3.
1999 ob 9. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici
8, Maribor (soba št. 26/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo do
12. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po izstavitvi računa in fiksnih cenah do konca dobave.
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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 11. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za dodelitev naročila so:
– ponudbena cena – 50%,
– reference – 30%,
– ostale ugodnosti (dosedanje izkušnje
z dobaviteljem, ugodnejši plačilni pogoji,
možnost kompenzacij...) – 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vak delovni dan med
8. in 9. uro pri Slavku Bunderlu, dipl. inž.
(tel. 062/225-351) na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8, Maribor.
16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 77/99
Ob-865
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8, Maribor, faks
062/225-515.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Strma ulica 8, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala, po specifikaciji, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije (pisarniški material,
papir, obrazci...).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik bo naročilo oddal trem najugodnejšim
ponudnikom, vsakemu v ocenjeni vrednosti
4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava poteka sukcesivno, od dneva podpisa
pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 31. 12.
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8, v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba
št. 39/I).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 1. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 5. 3. 1999 do 8.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Strma ulica 8,
Maribor, kont. oseba Marija Bračko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 5. 3.
1999 ob 9. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici
8, Maribor (soba št. 26/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 600.000 SIT z veljavnostjo do 4. 5.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po izstavitvi računa in fiksnih cenah do konca dobave.
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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 807

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 3. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za dodelitev naročila so:
– ponudbena cena – 50%,
– reference – 30%,
– ostale ugodnosti (dosedanje izkušnje
z dobaviteljem, ugodnejši plačilni pogoji,
možnost kompenzacij...) – 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču dipl. ek.
(tel. 062/225-351) na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8, Maribor.
16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 77/99
Ob-866
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Strma ulica 8, Maribor, faks
062/225-515.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Strma ulica 8, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava gramoznih agregatov in gradbenega materiala po specifikaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
33,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik bo naročilo oddal najmanj trem najugodnejšim ponudnikom, vsakemu v ocenjeni
vrednosti 11,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava poteka sukcesivno, od dneva podpisa
pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 31. 12.
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8, v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba
št. 39/I).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 8. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobite
za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko
plačajo na blagajni podjetja ali na ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 12. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: tajništvo Javnega komunal-
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nega podjetja Nigrad, d.d., Strma ulica 8,
Maribor, kont. oseba Marija Bračko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 12. 3.
1999 ob 10. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici
8, Maribor (soba št. 26/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 1,600.000 SIT z veljavnostjo do
12. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po izstavitvi računa in fiksnih cenah do konca dobave.
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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 11. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za dodelitev naročila so:
– ponudbena cena – 50%,
– reference – 30%,
– ostale ugodnosti (dosedanje izkušnje
z dobaviteljem, ugodnejši plačilni pogoji,
možnost kompenzacij...) – 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vak delovni dan med
8. in 9. uro pri Slavku Bunderlu, dipl. inž.
(tel. 062/225-351) na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8, Maribor.
16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 33/99
Ob-869
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, Dornava, telefaks 062/755-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dornava 128, Dornava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil in materiala za prehrano po naslednjih skupinah:
1. sadje in zelenjava,
2. kruh in pekovsko pecivo,
3. meso in mesni izdelki
4. mleko in mlečni izdelki,
5. ostali prehrambeni artikli.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo posamezne skupine blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
118,285.000 SIT.
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(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sadje in zelenjava – 28,869.000 SIT,
2. kruh in pekovsko pecivo –
10,771.000 SIT,
3. meso in mesni izdelki – 31,187.000
SIT,
4. mleko in mlečni izdelki – 19,270.000
SIT,
5. ostali
prehrambeni
artikli
–
28,188.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za varsto in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja Dornava, referent za javna naročila.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
ŽR št. 52400-603-30549, ali na blagajni
Zavoda.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, Dornava, administracija.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 12. uri v Zavodu za varstvo
in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja,
Dornava 128, konferenčna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 5.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
45 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izjavo pristojnega organa, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
– registracijo podjetja, oziroma obrtno
dovoljenje, ne starejše od 30 dni,
– izjavo pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3
oziroma identični dokumneti,
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti, oziroma mu kvaliteto kontrolira
pooblaščeni zavod,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času,
– predložitev zahtevanih referenc,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja končna cena.
Za skupino artiklov C: meso in mesni
izdelki: najnižja končna cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Simona Petrovič, tel.
062/754-02-49.
16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-870
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 061/291-2921.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Republiki Sloveniji, po dispoziciji kupca
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) – 120 kosov plašči za gospodarska
vozila,
B) – 190 kosov plašči za poltovorna
vozila,
C) – 240 kosov plašči za potniška vozila,
D) – 50 kosov plašči za viličarje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: možna je dobava po posameznih točkah v razpisni dokumentaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 3,000.000 SIT,
B) 2,000.000 SIT,
C) 1,500.000 SIT,
D) 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave vse leto, na odpoklic kupca.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, Ljubljana, kont. oseba Lisac
Ivan, od 8. do 10. ure, vsak delovni dan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 2. 1999 do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – virman na žiro račun 50100-601-14744 pri APP Ljubljana.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 3. 1999 do 12. ure.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 1999 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
Steklena dvorana, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 5. 4.
1999.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni po dobavi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., potrdilo o plačilu davkov in prispevkov.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kakovost, cena, plačilni rok, garancija, dobava.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Ivan Lisac, tel. 061/291-2599, vsak
delovnik od 8. do 9. ure.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-874
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo, p.o.,
Maribor,
Prvomajska
ul.
1,
faks
062/413-978.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ul.
1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
b1) plinski kromatograf z masnim
spektrometrom (800 aum), EI, PCC/NCI,
PTV injektorjem in AS, računalniško
opremo in knjižnico;
b2) ionski kromatograf – dvokanalni
za katione in anione.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje ločeno za b1 ali b2.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
b1) 19,000.000 SIT,
b2) 8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 30 dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje do 31. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: informacije v zvezi s tem razpisom dobite na
tel. 062/4500-160 – Stanko Brumen.
(b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 24. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ul. 1, z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis oprema”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ul. 1, Inštitut za varstvo okolja,
24. 2. 1999 ob 13. uri.
9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– plačilni pogoji,

– kvaliteta,
– druge morebitne ugodnosti.
15., 16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 260-5/1
Ob-902
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica “DR. Franca Derganca”, Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
Šempeter pri Gorici, tel. 065/31-811, faks
065/136-300.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira najugodnejšega
ponudnika brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tekstilni izdelki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko ponudi del zahtevanega blaga
iz javnega naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno od podpisa kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1 leto z možnostjo podaljšanja.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici, nabavna služba – TOS,
tel. 065/31-811, faks 065/136-300, Borut Badalič.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. februar 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT pri blagajni zavoda ali na ŽR 52000-603-32020.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. marec 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “DR.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Padlih borcev 13a, Šempeter
pri Gorici ob 11. uri v medicinski knjižnici –
I. nadstropje glavne bolnšinične stavbe.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 2% od ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. april 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedno v razpisni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje 5 dni pred odpiranjem, pisno, kontaktne osebe navedene v razpisni
dokumentaciji.
16., 17.
Splošna bolnišnica
Dr. Franca Derganca
Nova Gorica
Ob-903
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks
13-73-203.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava zaščitnih sredstev in delovnih oblačil.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Žale, d.o.o., kontaktna oseba
Irena Kušar, soba št. 11, Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, tel. 13-73-203, faks
13-73-203.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije na razpolago do 26. 2.
1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun št.
50103-601-23974 s pripisom JR/99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 5. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
zaščitnih sredstev in delovnih oblačil” in številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob
12. uri v sejni sobi št. 17, na sedežu naročnika Med hmeljniki 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti.
Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 5. 3. 1999
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– merilo na podlagi cene – 20 točk
(20%),
– merilo na podlagi roka plačila –
30 točk (30%),
– merilo na podlagi referenc – 50 točk
(50%).
15., 16., 17.
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana
Ob-912
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, 062/779-069.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava fco sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. eno specialno reševalno vozilo –
reanimobil,
II. eno reševalno vozilo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo ene ali
obeh skupin.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. 10,000.000 SIT,
II. 8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
90 dni od dneva sklenitve pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj – tajništvo,
Potrčeva 19A, 2250 Ptuj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z
virmanom
na
žiro
račun
št.
52400-603-31322 pri APP Ptuj s pripisom
“Javni razpis za dobavo reševalnega vozila”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 3. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A, tajništvo, 2250
Ptuj, v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj
– Ponudba”, z navedbo številke objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ali številka Uradnega lista RS in predmeta javnega
naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 1999 ob 12. uri, Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A, Ptuj, v
pisarni direktorja.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti za posamezno skupino
blaga z veljavnostjo kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
bo oddano samo enemu dobavitelju za posamezno skupino blaga pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti samostojni podjetnik ali
gospodarska družba registrirana za opravljanje tovrstne dejavnosti. Ostali pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določenem za oddajo ponudb. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po tem roku, naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za: cena 90%, reference 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba javnega naročila –
Silvo Perko.
16., 17.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj
Ob-917
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
061/218-567.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: UL Fakulteta za strojništvo, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obseg dobave - naprava za
kvantitativno analizo delcev v olju, mikroskop za analizo ferograma, presevni
svetlobni mikroskop, video kamera barvna, računalnik z barvnim monitorjem.
c)
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,300.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
enem mesecu od podpisa pogodbe.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, soba št. 1, Silva Zitta - tel.
061/17-71-122.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 22. 2. 1999.
c)

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 1. 3. 1999 po pošti ali oddane
do 12. ure v pisarni fakultete - soba 105/A,
I. nadstropje.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj - ponudba, oprema za ferografijo“ ter točnim naslovom ponudnika.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: UL Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1999 ob
12. uri na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, sejna soba št. 115.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe od vključno 2. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila: komisija bo za izbor upoštevala ceno, reference
ponudnika, garancijske pogoje (najmanj eno
leto), pripravljenost na nadaljnje sodelovanje in druge posebne pogoje ponudnika.
15., 16., 17.
Fakulteta za strojništvo
Ob-919
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
066/282-385.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: material za vzdrževanje,
medicinski material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 3. 1999, zaključek 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno dokumentacijo do 26. 2. 1999
do 12. ure, po enodnevni predhodni najavi
po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 3. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
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Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom “Javni razpis –
ponudba za material za vzdrževanje, medicinski material – ne odpiraj”. Na hrbtni strani ponudbe mora biti naveden točen naslov
pošiljatelja. Ponudba je veljavna, če je prispela pravočasno in označena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 16. 3. 1999 ob 8. uri,
na naslovu naročnika, v mali jedilnici, v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavarovati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen enkrat mesečno.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana pogodba v skladu z razpisno dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite dne 3. 3. 1999, od 8. do 12.
ure, na tel. 066/459-712.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 11. 1998 pod
št. 2757-1/98-7970, objava o izidu pa dne
29. 1. 1999.
Obalni dom upokojencev, Koper
Ob-920
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
066/282-385.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sadje, zelenjava – zmrznjeno, splošno prehrambeno blago, mleko in mlečni izdelki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 3. 1999, zaključek 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno dokumentacijo do 26. 2. 1999
do 12. ure, po enodnevni predhodni najavi
po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 12. 3. 1999
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom “Javni razpis –
ponudba za sadje zelenjava – zmrznjeno,
splošno prehrambeno blago, mlečni izdelki
– ne odpiraj”. Na hrbtni strani ponudbe mora biti naveden točen naslov pošiljatelja. Ponudba je veljavna, če je prispela pravočasno in označena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 17. 3. 1999 ob 8. uri,
na naslovu naročnika, v mali jedilnici, v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavarovati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen enkrat mesečno.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana pogodba v skladu z razpisno dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
cena in druga merila iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite dne 3. 3. 1999, od 8. do 12.
ure, na tel. 066/459-712.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 11. 1998 pod
št. 2756-1/98-7969, objava o izidu pa dne
29. 1. 1999.
Obalni dom upokojencev, Koper

Št.
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Št. 394/99-2
Ob-921
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta
15, 1270 Litija, faks 061/883-104.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
Ponoviška cesta 15, Litija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vodovodnega materiala za cevovod ob Sitarjevški cesti
(cevi iz naduralne litine DN 300 PN 10;
fazonski kosi NL; litoželezni fazonski kosi; vodovodne armature; spojni material).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delne dobave niso možne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
31. marca 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. marca 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Matjaž Volk, Ponoviška
cesta 15, 1270 Litija, tel. 061/884-005.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. februarja
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, v gotovini na blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun
50150-601-33299, z oznako “RD – vodovodni material”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
srede, 3. marca 1999 do 9. ure, ne glede
na vrsto prinosa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, tajništvo direktorja.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za dobavo vodovodnega materiala”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnikov.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. marec 1999 ob 10. uri, na sedežu podjetja, Ponoviška 15, 1270 Litija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ocenjene vrednosti naročila; bančna garancija; 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za dobro izvedbo prevzetih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku, so določeni v
razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora pridobiti izjavo banke, da bo ob sklenitvi pogodbe izdala garanciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba skladno z
razpisno dokumentacijo.
Ta javni razpis v nobenem primeru ne
zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli
ponudbo, niti ne v primeru, če ta ustreza
pogojem razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali najugodnejša. Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki
bi jo slednji utrpel, ker njegova ponudba ni
bila sprejeta.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe; ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. marec 1999,
od 9. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– končna cena 50,
– garancijska doba 30,
– dobavni rok 20.
Teža in način uporabe meril je določen v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za
oddajo ponudb lahko zainteresirani ponudniki pisno zahtevajo pri naročilu pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslavlja
na naslov: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška
cesta 15, 1270 Litija, s pripisom “Dodatne
informacije – javni razpis za vodovodni material”.
16., 17.
Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija
Št. 083-05-1/99
Ob-922
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, kontaktna oseba
Zdenka Bosak, 062/796-112.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Občina Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– pisarniški, računalniški in potrošni
material,
– spisek materiala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga, navedenega v posamezni skupini.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo, tel./faks 062/796-112.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 12. 2. 1999 do
vključno 1. 3. 1999, od 8. do 12. ure, na
sedežu naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo (virman) o vplačilu 15.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 52400-630-20759.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj” in številko Uradnega lista RS ter
navedbo predmeta naročila. Ponudba se
odda po pošti ali na Občini Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, prevzemnica je Zdenka Bosak.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 4. 1999.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob 12.
uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% velja, dokler ne bo izbran ponudnik; garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% velja 60 dni po preteku pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo poravnal
dobavljeno blago v roku 60 dni od prevzema blaga na žiro račun prodajalca na podlagi računa oziroma po dogovoru.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena bo
kupoprodajna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji priložen obrazec za
ocenjevanje sposobnosti ponudnika za pisarniški, računalniški in potrošni material.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja cena in drugi kriteriji, določeni z zakonom in razpisno dokumentacijo.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Zdenki Bosak, po tel.
062/796-112, vsak delovnik med 8. in 12.
uro.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 4. 1999.
16., 17.
Občina Kidričevo

3. (a) Kraj dobave: tiskarni najbližja poštna enota Pošte Slovenije, d.d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tisk internega glasila Škrjanček/12 številk.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Sektor za marketing
in storitve, Cigaletova 10, Ljubljana, kont.
oseba Blažka Lavrič, od 9. do 14. ure, od
ponedeljka do petka.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman potrdilo,
bančna
nakaznica,
ŽR
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., tajništvo Sektorja za marketing in storitve, soba 414/4, Cigaletova 10, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 10. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, soba 801/8, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
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: kot v razpisni
dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10 dni po podpisu pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kot v razpisni dokumentaciji, II navodila
ponudnikom za izdelavo ponudbe. Razpisna dokumentacija je sestavni del pogodbe.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-934
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
10, 1000 Ljubljana, faks 061/134-48-10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Št. 013356
Ob-935
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: PE Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna
oprema, programska oprema in storitve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
148,208.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200
(449-2302),
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, Uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe 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 njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo 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 izstavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodo 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),
– upoštevanje standardov Pošte Slovenije (iz razpisne dokumentacije).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30% (30 točk),
– reference 20% delež (20 točk),
– sodelovanje ekip pri postavitvi projekta 25% (25 točk),
– kompleksnost ponudbe 25% delež (25
točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 1. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 013356
Ob-936
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PE Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna
oprema, programska oprema in storitve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
146,059.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200
(449-2302),
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, Uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe 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:
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– 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 njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo 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 izstavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodo 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),
– upoštevanje standardov Pošte Slovenije (iz razpisne dokumentacije).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30% (30 točk),
– reference 20% delež (20 točk),
– sodelovanje ekip pri postavitvi projekta 25% (25 točk),
– kompleksnost ponudbe 25% delež (25
točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 1. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 2304-1/99
Ob-937
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, faks 061/17-10-503.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 novo osebno vozilo, modelsko leto 1999, V 6, 24 V, 2959 ccm
in obvezen odkup enega starega osebnega vozila Alfa Romeo 164, letnik
1995.
(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 naročilo dela blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
novega osebnega vozila 7,600.000 SIT
zmanjšana za vrednost starega osebnega
vozila.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: ni
možno.
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4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma 100 dni.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
100 dni.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana, kontaktna oseba: Milojka
Blagus.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 2. 1999 do
18. 2. 1999, od 9. do 12. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 5. 3. 1999 do 10.
ure, na sedež Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 3. 1999 ob 12.
uri, v sejni sobi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja določen s ponudbo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa
in imajo za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– modelsko leto 1999,
– obvezen odkup starega osebnega vozila,
– ustreznost ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo,
– rok dobave,
– druge ugodnosti, ki jih ponudi ponudnik,
– plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Milojka Blagus, tel. 061/171-0536,
faks 061/171-0503.
16., 17.
Stanovanjski sklad RS
Št. 99/99
Ob-944
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, telefaks 061/143-1254.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, SPS Intrna klinika, Klinika za nefrologijo, Klinični oddelek za Hemodializo, Zaloška cesta 7.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dializni material:
Okvirne letne količine:
– Polisulfonski dializatorji: 10.000 kom,
1. Polisulfonski dializatorji različnih površin 9.000 kom,
– sterilizirano s paro 6.000 kom,
– sterilizirani z etilen oksidom 3.000
kom,
2. Polisulfonski dializatorji visoko propustni high flux (različnih površin) 1.000
kom,
– sterilizirani s paro 700 kom,
– sterilizirani z etilen oksidom 300 kom,
– Dializne linije (kompleti, SN, sterilizacija s paro) 10.000 kom,
– Dializni koncentrat – bikarbonatni
8,4% po 6 litrov 10.000 km,
– Soda v prahu 1.200 kom,
– Dializni koncentrati – kisli po 6 l (od
1,25 do 1,75 Ca) 10.000 kom,
– Acetatni koncentat po 6 litrov 300
kom,
– Sredstva za kemično-toplotno dezinfekcijo 400 kom,
– 30 ml brizge za heparinske črpalke
monitorjev 10.000 kom,
– Sistem za infuzije luer-lock 10.000
kom,
– Fiziološka raztopina v vrečki z luer-lock
priklopom (2000, 1000, 500, 250 ml vrečke) 22.000 kom,
– Dializne igle dimenzij od 1,5 do
1,8 mm premera 15.000 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
126,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
možna.
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst. soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva
28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, 1. nadst. soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana, predavalnica IV.
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Trajanje bančne garancije za resnost po-

nudbe je 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo:

Vrednost

ponudbena cena
reference ponudnika
Skupaj:

60%
40%
100%

15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana
Št. 2/99
Ob-945
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
611-686.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: Medvode, Preska.
(b) Vrsta in količina blaga-opreme, ki ga
je potrebno dobaviti: gostinska oprema
kuhinje O.Š. Preska.
(c)
(č) Ocenjena vrednost del v celoti:
12,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: dobava je predvidena
1. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave je predviden 15. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Irtas
d.d., Opekarska 11, 1000 Ljubljana, tel.
339-234.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 1999
do 19. 2. 1999 med 9. in 12. uro, po predhodni najavi, kontaktna oseba Marija Grajzar, tel. 339-234.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 12.000 SIT na račun
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, št. žiro računa:
50104-630-810181 s pripisom “Kuhinja O.Š. Preska“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Marija Eržen, soba št. 14. Zapečatene kuverte
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morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba - Gostinska oprema kuhinje O.Š. Preska - Ne odpiraj“.
8. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1999 ob
12. uri v prostorih: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
sejna soba št. 20, I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni
komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila
za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku akceptni nalog v višni 10% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in /ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so detajlno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev in sposobnosti
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb 4. 3. 1999 (do 12. ure).
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo ponujena cena, reference in ostale ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena na originalnih popisih. Investitor si pridržuje pravico
do naročila v zmanjšanem obsegu od razpisanega ali da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov. Računske napake gredo v škodo ponudnika (pri merilih za dodelitev naročila).
16., 17.
Občina Medvode
Št. 01
Ob-946
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva
4, Sežana, faks 067/31-302.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco skladišče kupec–
naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 01. živila,
01.01. splošno prehrambeno blago,
01.02. sadje in zelenjava,
01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. mleko in mlečni izdelki,
01.05. kruh in pecivo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: podskupine od 01.01. do 01.05. lahko ponudniki ponudijo v celoti ali najmanj blaga posamezne podskupine.

(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Podskupina: 0.01. – splošno prehrambeno blago: 5,500.000 SIT,
01.02. – sadje in zelenjava: 4,500.000
SIT,
01.03. – meso in mesni izdelki:
10,500.000 SIT,
01.04. – mleko in mlečni izdelki:
3,000.000 SIT,
01.05. – kruh in pecivo: 2,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: računovodska služba – blagajna.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Bolnišnice Sežana št. 51420-603-31198 ali neposredno pri blagajni računovodstva.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 15. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.
Zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”, s številko javnega razpisa iz Ur. l. RS z
navedbo skupine in podskupine predmeta
naročila ter z navedbo naslova pošiljatelja
na hrbtni strani.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 3. 1999 ob
10. uri v prostorih bolnišnice Sežana, Cankarjeva 4.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji so določeni v kupoprodajni pogodbi, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
dobave blaga se med ponudnikom in naročnikom uredi s pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vse
sposobnosti in kriteriji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati, so navedeni v razpisni dokumentaciji – navodila za izdelavo ponudbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): izbrani bodo ponudniki, ki bodo ob najnižji končni nabavni ceni artiklov (A), plačilnih pogojih
(B), dobavnem roku (C), izkazali najboljše
reference (Č) in ponudili druge ugodnosti
(D) upoštevajoč kvaliteto blaga.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne inforamcije o javnem naročilu dobite na telefaksu
067/31-302.
16., 17.
Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
Št. 01
Ob-947
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva
4, Sežana, faks 067/31-302.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco skladišče kupec–
naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 02. tehnično blago
02.01. gorivo – kurilno olje,
02.02. tehnični plini – tekoči kisik,
02.03. čistila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: podskupino 02.01. in 02.02. morajo ponudniki
ponuditi v celoti. Podskupina 02.03. pa se
lahko ponudi v celoti oziroma najmanj 10%
vrst blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
podskupina:
0.2.01.
–
gorivo:
8,000.000 SIT,
podskupina 02.02. – tehnični plini:
2,400.000 SIT,
podskupina 02.03. – čistila: 4,500.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: računovodska služba – blagajna.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Bolnišnice Sežana št. 51420-603-31198 ali neposredno pri blagajni računovodstva.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 15. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.
Zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”, s številko javnega razpisa iz Ur. l. RS z
navedbo skupine in podskupine predmeta
naročila ter z navedbo naslova pošiljatelja
na hrbtni strani.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 3. 1999 ob
13. uri v prostorih bolnišnice Sežana, Cankarjeva 4.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti garan-
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cijo za resnost ponudbe v višini 10% ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji so določeni v kupoprodajni pogodbi, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
dobave blaga se med ponudnikom in naročnikom uredi s pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse sposobnosti in kriteriji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so navedeni v razpisni
dokumentaciji – Navodila za izdelavo ponudbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): izbrani bodo ponudniki, ki bodo ob najnižji končni nabavni ceni artiklov (A), plačilnih pogojih
(B), dobavnem roku (C), izkazali najboljše
reference (Č) in ponudili druge ugodnosti
(D) upoštevajoč kvaliteto blaga.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne inforamcije o javnem naročilu dobite na telefaksu
067/31-302.
16., 17.
Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
Ob-949
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: 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 - ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti poseben list!) nakup visokokvalitetnih
ležajev in tesnil zaradi menjave v procesu vzdrževanja obstoječih strojev in naprav v delovnem procesu; naprave in
stroji so zahodno evropskega (nemškega) izvora: zaradi obsežnosti specifikacije
blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali za posamezen sklop. Sklopi so:
– sklop 1: ležaji kroglični,
– sklop 2: oljna tesnila,
– sklop 3: O - tesnila,
– sklop 4: ležaji valjčni.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,990.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično.
Ocenjeni vrednosti sklopov so:
– sklop 1: ležaji kroglični: 1,950.000
SIT,
– sklop 2: oljna tesnila: 420.000 SIT,
– sklop 3: O - tesnila: 270.000 SIT,
– sklop 4: ležaji valjčni: 5,350.000 SIT.
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4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999–31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja (ob
dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo 23. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 2. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 1999 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih 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: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena do 20 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 30 točk,
– možnost kompenzacije do 10 točk,
– fiksnost cen do 20 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 20. 11. 1998 pod
št. Ob-8325, objava o izidu pa dne 29. 1.
1999.
RTH, Trbovlje, d.o.o.
Št. 10201
Ob-971
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, faks: 061 317 851.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., laboratorij na lokaciji CČN v
Zalogu;
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava plinskega kromatografa z masnim detektorjem;
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno naročilo;
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,500.000 SIT
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
12. 2. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku, tel. 061/ 1729 473;
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 1999
do 19. 2. 1999;
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, na žiro račun št. 50100-601-11581,
ali na naši blagajni na Krekovem trgu 10 (8.
do 13. ure). Pri plačilu se mora navesti št.
Uradnega lista RS. Ponudnik mora ob dvigu
razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov,
tel., faks in priimek in ime kontaktne osebe.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 3. 1999 do 13. ure;
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 11. uri, JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 09-14/99
Ob-997
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje - Ribnica, Ljubljanska cesta 38, Kočevje,
tel. 061/851-430, faks 061/853-182.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38) ter gradbišče vodovoda Kot - Jurjevica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni material za izgradnjo vodovoda Kot - Jurjevica. 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:
5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 15. 3. 1999–30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 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: 22. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 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 24. 2. 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:
25. 2. 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 predvidva
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
merilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril) bo uporabljena:
– najnižja ponudbena cena ob upoštevanju fiksnih cen v času pogodbenega roka
(40% delež),
– plačilni pogoji (min. 60 dni) in možnost
kompenzacije, cesije (20% delež),
– dobavni roki za razpisani material (10%
delež),
– boniteta ponudnika (10% delež),
– reference ponudnika v obdobju 1995–
1998 (10% delež),
– dosedanje dobre izkušnje naročnika s
ponudnikom (10% delež).
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
obseg del, ki ga bo določil investitor Občina
Ribnica 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-1001
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, faks 061/171-2148.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Centralno tehnično
skladišče, Leskoškova ul. 6, Vojašnica
Franc-Rozman Stane, Ljubljana, Moste-Polje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: olje za čiščenje in konzervacijo Break-Free CLP-9 po standardu MIL - L - 63460, Nato code S - 758, v
skupnem znesku 29,880.000 SIT.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
april-maj 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-86, prvo nadst. soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 3. 1999 do 12.
ure ob predložitvi dokumenta navedenega v
5.c točki.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO-008/99), na račun št.
50100-637-55216.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba BO-008/99 – nakup olja Break Free
CLP-9”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1999 ob
12. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24, kontaktna oseba Dušan Plavec,
tel. 061/171-2561, rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu razpisa: do
26. 3. 1999.
16., 17.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Ob-1003
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana, tel. 152-11-98.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: OŠ Vižmarje Brod,
Na gaju 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: III.
skupina: meso in mesni izdelki.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
3,158.340 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: III. skupina: meso in mesni izdelki, vrednost naročila – 3,158.340 SIT.
4. Datum dobave, če je predviden: od
11. 3. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana, tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 24. 2. 1999 do 14.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:6.000 SIT nakazati na račun
šole, št. 50104-603-52555.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju
2, Ljubljana z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z navedbo javnega razpisa na katere-
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ga se ponudba nanaša. Ovitki morajo biti
zapečateni. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 16. uri v zbornici OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena,

– kompletnost ponudbe,
– izvor porekla,
– roki dobave,
– rok dobave - interventna naročila,
– boljše reference,
– pripravljenost in odzivnost za reševanje reklamacij,
– druge oziroma posebne ugodnosti (popusti, sponzorstvo, ipd.),
– rok plačila,
– lastna proizvodnja.
Naročnik ni dolžan izbirati ponudbe, ki
vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi pogoji.
15., 16., 17.
OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

Št. 1/74/99
Ob-1004
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor, tel. 062/229-6920.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: ZPM Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup knjig za knjižne
nagrade namenjene učencem osnovnih
šol občin: Mestne občine Maribor in Občin
Duplek, Rače-Fram, Kungota, Pesnica, Ruše, Starše, Šentilj, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Hoče-Slivnica in Miklavž
ob zaključku akcije Prežihova bralna značka v šolskem letu 1998/99.

Zbirka ali avtor in naslov knjige:

Število
izvodov

Joaquin Gutlerrez: Cocori
Susanna Tamaro: Srce iz špeha
Roald Daiil: Charlie in veliko stekleno dvigalo
Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce
Homer-Sovre: Odiseja
Marinka Fritz-Kunc: Janov krik

1689
1841
1841
1425
1171
1171

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko poda ponudbo za vse naslove
razpisanih knjig ali samo za en naslov (pogoj: zagotovljeno število izvodov).
(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
2,950.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
10. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
10. 4. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:ZPM
Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 2. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 1999 ob 13. uri, Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 5% od vrednosti ponudbe za zavarovanje resnosti ponudbe.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– splošne podatke o ponudniku z dokazilom o registraciji in navedbo referenc,
– opcijo ponudbe,
– opcijo ponudbe,
– dodatne ugodnosti, ki jih lahko ponudnik nudi.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija ob upoštevanju ponudbene cene, dobavnih rokov, plačilnih pogojev in morebitnih drugih ugodnosti, ki jih bo ponudil posamezni ponudnik.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zaradi možnosti odklona končnih potreb od razpisanih količin si naročnik pridržuje pravico ustreznih sprememb pri naročilu, prav tako odpovedi enega naslovov knjig, kolikor bi vrednost najugodnejših
ponudb bistveno presegale vrednost planiranih sredstev, informacije dobite na naslovu: ZPM Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor, tel. 062/229-6910 kont. oseba Božidar Raušl, Branka Ivančič.
16., 17.
Zveza prijateljev mladine, Maribor

Št. 81-33/55
Ob-1011
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava dveh tovornih vozil s hidravličnim dvigalom z naslednjimi
tehničnimi podatki:
1. medosna razdalja od 3800–4200 mm;
dovoljena skupna masa od 18000–19000
kg; moč motorja od 240–260 kW;
2. medosna razdalja od 3000–3300 mm;
dovoljena skupna masa od 7200–7500 kg;
moč motorja od 100–105 kW.
Vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celoten razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 19. 2. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 3. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina
Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,450.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalec in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme biti starejši od 90
dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazca BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference dobav in
kadrov,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem
ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti, določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena (80%), plačilni pogoji (3%),
ISO 9000 (2%), potrjene pozitivne reference uporabnikov že dobavljenih vozil in dvigal (10%), bližina servisa (5%), neurejenost
ponudbene dokumentacije (–2%). Merila so
podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Miran Zver.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 81-33
Ob-1013
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Divača – temelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 6 kosov 220 kV
kombiniranih merilnih transformatorjev
in 6 kosov 110 kV kombiniranih merilnih transformatorjev (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na naslovu
naročnika). Ponudnik mora v ponudbi navesti osebe in njihove strokovne kvalifikacije,
potrebne za izvedbo projekta.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celoten razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: april
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba 40/IV (nasproti dvigala).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 3,100.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalec in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 30 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 30 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),
– potrjene pozitivne reference ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– izjavo pristojnega organa, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo, da ponudnikovi vodstveni delavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in prispevke, določene z zakonom v obdobju zadnjih šest mesecev,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
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– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
standardna merila: ponudbena cena 67%
delež, plačilni pogoji 3% delež, reference
proizvajalca v ELES-u 20% delež, reference proizvajalca izven ELES-a 10% delež.
Nadstandardna merila: stroškovna učinkovitost 10% delež, ekološka kakovost 5%
delež, tehnične prednosti 5% delež. Merila
so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Kostja Skok, tel. 061/174-27-50 in Marjan
Pezdirc, tel. 061/174-24-46, faks
061/174-24-42.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

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

Ob-1016
Popravek
V javnem razpisu za sanacijo kamnitega
podora v Rorah, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-362,
se 10. točka pravilno glasi: “za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini
5% ocenjene vrednosti del”.
Občina Krško
Ob-867
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina, faks 065/63-142.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ajdovščina – CČN.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in obrtniška dela objekta za dehidracijo blata.
Ocenjena vrednost celote je 24 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisana
dela skupaj.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: marec 1999,
čas izvedbe 2 meseca.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina,
uprava – tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko, na
žiro račun št. 52010-601-13609.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b,
5270 Ajdovščina. Ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti in označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba”. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 1999 ob 11. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju proračuna iz proračuna RS v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 5. 3. 1999 do 10.
ure. V primeru umika ponudbe. Po tem roku
naročnik lahko vnovči garancijo za resnost
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo ponudbena cena, reference,
boniteta.
Teža in način uporabe meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Mitja Lavrenčič, KSD
Ajdovščina, tel. 065/16-19-70.
17., 18.
Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o.,
Ajdovščina
Št. 05/19-99
Ob-868
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
061/17-49-272.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Medvode – HE,
Vzdrževalni center.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: dobava in montaža fasadne obloge iz pločevine ter izvedba gradbenih del.
Ocenjena vrednost celotnega naročila
(gradbena in montažna dela) je 20,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projekti P 6D so izdelani, izvajalec mora izdelati
PZI.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del:
najkasneje v 90 delovnih dneh oziroma
manj, glede na ponujeni rok izvajalca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
cesta 46, 1215 Medvode.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do sedmega dne
od datuma objave razpisa v Uradnem listu
RS do 12. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 3. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
označbo: “Ne odpiraj – ponudba za fasado
vzdrževalnega centra”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi uprave
Savskih elektrarn, Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti celotnega naročila, trajanje garancije
– do poteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: financiranje in plačila v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika d.d. ali d.o.o. ali s.p.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 20 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, plačilni pogoji in drugi pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo izključno v pisni obliki na
naslovu: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, kontaktna oseba Janez Nučič.
17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 40/99-243
Ob-895
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova
106,
8281
Senovo,
tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: v jami Senovo na k.
275 m.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izdelava trajne podgradnje drenažnega prekopa na k. 275 m.
Ocenjena vrednost dodeljenega naročila v celoti je 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
marec 1999, končanje del junij 1999 (60
delovnih dni).
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106,
8281 Senovo, Olga Božičnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT, na žiro račun naročnika, št.
51600-601-24464,
sklic
na
št.
1201-12029.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo ponudniki prevzemnici Olgi Božičnik do 5. 3.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, v zaprti
kuverti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z
navedbo številke Uradnega lista RS in številko objave.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Rudnika
Senovo v zapiranju, Titova 106, Senovo.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti. Naročnik bo
ponudnikom vrnil bančno garancijo po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ob izteku roka njene veljavnosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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naročnik ne nudi avansa. Obračun in plačila
se bodo vršila z mesečnimi situacijami skladno z dejansko opravljenimi deli.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopanju s solidarnim medsebojnim jamstvom.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki dobijo vse dodatne informacije o naročilu na naslovu naročnika pri Dragu Klanščku, dipl. inž. rud.
17., 18.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Ob-900
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper,
Kolodvorska c. 9, Koper, 066/200-105.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Sežana smer Dane.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: izgradnja KKO in kabelske kanalizacije Sežana K 1 smer Dane.
Ocenjena vrednost: 32,000.000 SIT.
(b) Predvidena oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
6. Predviden pričetek in dokončanje del:
april 1999 - maj 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d. , PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna
225, po pošti ali osebno med delovniki od
8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 2. 1999.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije,d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna 225.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999, ob 11.30, Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000
Koper, sejna dvorana, soba 241.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede plačila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, ostale zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper
Ob-901
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper,
Kolodvorska c. 9, Koper, 066/200-105.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitrev.
3. Kraj izvedbe del: Sežana, Lipica, Lokev.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: izgradnja optičnega medkrajevnega kabla Sežana - Lipica - Lokev.
Ocenjena vrednost: 32,000.000 SIT.
(b) Predvidena oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
6. Predviden pričetek in dokončanje del:
april 1999 - april 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d. , PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna
225, po pošti ali osebno med delovniki od
8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 2. 1999.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije,d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna 225.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999, ob 10.30, Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000
Koper, sejna dvorana, soba 241.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede plačila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 821

ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, ostale zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper
Št. 6/99
Ob-906
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
066/273-214.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper, Velika vrata
6.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega
objekta.
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
20,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je 15. april 1999, rok dokončanja razpisanih del je 15. julij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 3. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na žiro račun
Mestne občine Koper, 51400-630-90004,
s pripisom: za javni razpis za rekonstrukcijo
obstoječega stanovanjskega objekta Velika
vrata 6 v Kopru.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, 6000
Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 11. uri, Urad za nepremič-
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nine Mestne občine Koper, Verdijeva 6, soba št. 004 (pritličje), Koper.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev, je
detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 3. 1999 do 11. ure). V primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo po tem
roku, lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe do roka veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, kar je detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvedbe del, druge
ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora veljati 60 dni. Predvideni rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni
o izidu javnega razpisa, je 20 dni po javnem
odpiranju ponudb. Dodatne informacije se
dobijo na naslovu: Mestna občina Koper,
Verdijeva 6, Koper, pri Sibili Ludvik, inž.
gradb., tel. 066/446-290.
17., 18.
Mestna občina Koper
Ob-931
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, številka telefaksa 063/855-796, tel. 063/856-251.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Cesta Pod parkom v
Velenju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija II. faze kanalizacije ob Kidričevi cesti–cesti Pod parkom v Velenju z
metodo vrivanja.
Ocenjena vrednost del je 7,000.000
SIT.
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(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 1. april 1999. Naročnik pričakuje, da bodo dela zaključena v treh tednih.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 2. marca 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT – virmansko nakazilo na žiro račun št. 52800-601-46145 –
sklicna št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. marec 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, prejemnica Mira Kokot.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. marec 1999 ob 11. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje, Koroška 37b,
Velenje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna 45 dni po
poteku opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– plačilni pogoji – 15%,
– garancijska doba – 10%,
– reference – potrjene od investitorjev –
20%,
– rok izvedbe – 10%,
– kadrovska struktura ekipe in podjetja
– 5%;
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R-2/99-K, januar 1999).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Mira
Kokot.
Tehnične informacije: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., PE Kanalizacija, Štefan Pražnikar.
17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 35205/002/99-9
Ob-938
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,

1380
Cerknica,
številka
telefaks
061/793-110.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kamna gorica v naselju Cerknica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: novogradnja kanalizacijskega voda s področja Kamne gorice v naselju Cerknica.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
39,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projekti so že izdelani.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
po podpisu pogodbe predvidoma april
1999; dokončanje del: junij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 1999
do 10. 3. 1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 50160-630-810321.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 3. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za novogradnjo kanalizacijskega voda”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 12. uri v pisarni župana
Občine Cerknica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
podpisani akceptni nalog v višini 5% od ponudbene cene kot garancija za resnost ponudbe in ga bo investitor vnovčil, kolikor
izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
akceptni nalog vrne v roku 5 dni po izbiri
izvajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne
ob podpisu pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalec, ki jih
navede v ponudbi.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, razpolagajo z ustrezno tehnologijo, imajo stalno zaposlene ali pogodbeno
angažirane delavce v skladu z določili zakona o graditvi objektov ter ostale strokovne
delavce.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 3. 1999 do
9. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji in cene, reference in kvaliteta, rok
izvedbe in garancijski roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Samo Mlinar ali Janez Sterle na tel.
061/793-313, od 7. do 15. ure.
17., 18.
Občina Cerknica
Št. 352-5/98-3
Ob-939
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, 9000
Murska Sobota, telefaks 069/21-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja južnega kolektorja v dolžini 813 m.
Ocenjena
vrednost
del
znaša:
49,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: faznost izvedbe; izvedbe v letu 1999–2000, rok izvedbe
se predvidi 2 meseca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne službe pri Nadi Cvetko-Török, u.d.i.g. in Jožici
Viher.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, plačljivo z virmanom
na
račun
številka:
51900-630-76001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, Kardoševa 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 14. uri v sejni sobi št. 25,
II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 3,000.000 SIT z
veljavnostjo 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o finančni sposobnosti, poravnanih obveznosti in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenost in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– morebitni krajši rok izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kompleksu naročnika,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Nada
Cvetko-Török, u.d.i.g., Mestna občina Murska Sobota, tel. 069/22-617 ali 31-000.
17., 18.
Stanovanjski sklad
mestne občine Murska Sobota
Št. 35301-7/98
Ob-940
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, 9000
Murska Sobota, telefaks 069/21-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Bakovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja kanalizacije: I. faza v dolžini 2000 m,
II. faza v dolžini 1100 m.
Ocenjena
vrednost
del
znaša:
140,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: faznost izvedbe; izvedbe v letu 1999–2000, rok izvedbe
za I. fazo se predvidi 4 mesece in s pričetkom v mesecu maju 1999 in 3 mesece za
II. fazo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne službe pri Nadi Cvetko-Török, u.d.i.g. in Jožici
Viher.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, plačljivo z
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virmanom
na
račun
številka:
51900-630-76001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, Kardoševa 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 13. uri v sejni sobi št. 25,
II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 3,000.000 SIT z
veljavnostjo 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o finančni sposobnosti, poravnanih obveznosti in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenost in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– morebitni krajši rok izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kompleksu naročnika,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Nada
Cvetko-Török, u.d.i.g., Mestna občina Murska Sobota, tel. 069/22-617 ali 31-000.
17., 18.
Stanovanjski sklad
mestne občine Murska Sobota
Št. 404-08-423/98
Ob-1002
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kont. oseba Boris Janša, univ. dipl. inž. arh., tel.
061/171-2861 in faks 061/171-1637.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: objekt Gimnazija (št.
tablice: 10504) v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 19.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev predloga in izvedbe
sanacije strehe na objektu Gimnazija (št.
tablice: 10504) v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 19 (MORS/BO-G2/99).
Ocenjena vrednost vseh del je
35,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: sanacija celotne strehe objekta in izvedba gradbeno obrtniških del v notranjosti objekta.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante sanacije
strehe so sprejemljive.
Vsak ponudnik lahko dodatno ponudi
svojo varianto sanacije strehe na objektu
Gimnazija. Dodatna ponudba mora biti strokovno obrazložena in utemeljena z dokazi,
tehnično zadostno obdelana s pripadajočim
predračunom in s skupno ceno predlagane
variantne rešitve sanacije strehe.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponudnik mora obvezno ponuditi predloženo varianto iz razpisne dokumentacije, poleg nje pa lahko ponudi tudi
svojo varianto sanacije strehe objekta.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: za izvedbo vseh
del je predvideno 45 koledarskih dni, oziroma pričetek del je predviden dne 11. 5.
1999 in dokončanje del dne 24. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, kont. oseba Boris Janša,
univ. dipl. inž. arh., tel. 061/171-2861, v
pisarni št. 322/III.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 17. 2.
1999, v času od 9. do 13. ure, s predhodnim virmanskim vplačilom 20.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.
Za vse ponudnike bo organiziran skupinski ogled strehe objekta Gimnazija, dne
17. 2. 1999, v času od 13. do 14. ure.
Zastopniki ponudnikov, pred dvigom razpisne dokumentacije, morajo obvezno predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika in izvod virmana, kot dokaz o vplačilu zahtevanih 20.000 SIT za kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 20.000 SIT
na ŽR MORS 50100-637-55216.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do 12. ure, dne 18. 3.
1999.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v
sprejemno pisarno – vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj,
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ponudba MORS/BO-G2/99, Predlog in izvedba sanacije strehe na objektu Gimnazija
(št. tablice: 10504) v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 19”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1999 ob
10. uri, na naslovu: MORS, UGSSZ, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III,
kont. oseba je Boris Janša, univ. dipl. inž.
arh., tel. 061/171-2861. Odpiranje ponudb vodi Milan Lampret, univ. dipl. inž.
grad.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 10% razpisne vrednosti del, kot
jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 90 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb, to je do
19. 6. 1999.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izvedenih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij, v roku 60 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost, kolikor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del z lastnimi ekipami,
do sedaj že več uspešno izvedenih sanacij
podobnih streh in da uspešno poslujejo. Vsi
našteti dokumenti so sestavni del ponudbe.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri, dne 18. 3.
1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
kriteriji in način ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o JN na naslovu: MORS, UGSSZ,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri
kont. osebi Borisu Janši, univ. dipl. inž. arh.,
tel. 061/171-2861, do 23. 2. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure, oziroma po
predhodnem telefonskem dogovoru.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: prva objava javnega razpisa za omenjeno JN.
Ministrstvo za obrambo

Št. 356-02-08-104/96
Ob-1010
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Inšpektorat za okolje in prostor, Vilharjeva 33, Ljubljana, tel. 061/317-268,
faks 061/1329-271.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: v Občini Rače-Fram
na zemljišču s parc. št. 752 k. o. Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: odstranitev
objekta – zasip izkopane gramozne jame volumna ca. 10.000 m3 in povrnitev
zemljišča v prvotno stanje. Orientacijska
vrednost del znaša 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok začetka in
dokončanja del je mesec april 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inšpektorar RS za okolje in prostor, Območna
enota Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2, 2000
Maribor, pri vodji izvedbe javnega naročila,
Slavku Pišku, tel. 062/22-01-692.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na gornjem naslovu do najkasneje 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno gradivo je brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje 20. dan
po objavi v Uradnem listu RS, do 9. ure zjutraj.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, Območna enota Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2, Maribor, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti vidno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
– odstranitev objekta” in številko objave v
Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo en dan po roku
oddaje ponudb ob 10. uri, v prostorih Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Maribor. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik priložiti bančno garancijo v višini 10%
orientacijske vrednosti. Bančna garancija
mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in glasiti na naročnika. Bančna garancija
se neizbranim ponudnikom vrne v dveh
dneh po izboru ponudnika, izbranim ponudnikom pa dva dni po veljavnosti pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo na podlagi izstavljenega računa na
naslov: Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, v zakonskem
roku 30 dni.
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12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudba mora vsebovati po vrstnem redu:
– dokazilo o vpisu v sodni register,
– odločba o opravljanju dejavnosti,
– bon 1, 2, 3,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev,
določenih z zakonom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– ponudbeno ceno del, s prikazano
strukturo cene.
Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu
pogodbe najkasneje v 10 dneh po prejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Naročnik bo pogodbo z izbranim izvajalcem podpisal po pridobitvi potrebnih soglasij Ministrstva za finance.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– usposobljenost ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o rezultatu javnega razpisa
obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni.
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Inšpekcija za prostor
Maribor

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

Popravek
Št. 90005-1/999-3
Ob-1015
V javnem razpisu za oddajo storitev brez
omejitev za kaširanje in oukvirjanje kartografskih izdelkov objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-637 se
spremeni 12. točka in sicer:
bančna garancija za resnost ponudbe,
5% od okvirne vrednosti naloge - veljavnost
do 31. 5. 2000 se nadomesti z: bančna
garancija za resnost ponudbe, 5% od okvirne vrednosti naloge - veljavnost do 31. 5.
1999.
Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 30-3/99
Ob-861
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova
28, Ljubljana, faks 061/13-12-237.
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
pranje perila in delovnih oblek, v osmih
sklopih.
Sklopi so:
1. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Bežigrad,
2. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Center,
3. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Moste-Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šiška,
5. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Vič-Rudnik,
6. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šentvid,
7. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šiška,
lokacija Medvode,
8. sklop: ZD Ljubljana, Služba nujne medicinske pomoči (SNMP).
Ocenjena vrednost celotnega javnega naročila: 18,000.000 SIT.
Vrednosti za posamezen sklop:
1. sklop: 1,900.000 SIT,
2. sklop: 3,200.000 SIT,
3. sklop: 2,900.000 SIT,
4. sklop: 3,600.000 SIT,
5. sklop: 3,200.000 SIT,
6. sklop: 900.000 SIT,
7. sklop: 900.000 SIT,
8. sklop: 1,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:
1. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Bežigrad, na lokacijah:
– Kržičeva 19,
– Primožičeva 1, Črnuče,
– Mislejeva 3
2. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Center, na lokacijah:
– Metelkova,
– Ulica stare pravde 29,
– Štefanova 1,
– Aškerčeva 4,
3. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Moste-Polje, na lokacijah:
– Prvomajska 5,
– Preglov trg 34, Nove Fužine,
– Kvedrova ul. 30, Jarše,
– C. 30. avgusta 2, Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šiška,
na lokaciji:
– Derčeva 5,
5. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Vič-Rudnik, na lokacijah:
– Postojnska 24,
– Rakovniška 4,
– Ig 442, Ig,
– Velike Lašče 165, Velike Lašče,
– Emila Adamiča 23, Dobrova,
– Polhov Gradec 16, Polhov Gradec,
– Nova pot 5, Vnanje Gorice,
6. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šentvid, na lokacijah:
– Ob zdravstvenem domu 1, Šentvid,
– Kopitarjev trg 1, Vodice,
7. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šiška,
lokacija Medvode, na lokaciji:
– Ostrovrharjeva 6, Medvode,
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8. sklop: ZD Ljubljana, Služba nujne
medicinske pomoči, na lokaciji:
– Bohoričeva 4.
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 (Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 63/97), navodilo
o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l.
RS, št. 73/97), navodilo o vsebini objav za
javna naročila v Uradnem listu RS (Ur. l. RS,
št. 80/98).
(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: ponudnik se lahko poteguje za
celotno naročilo ali za posamezen sklop.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 36 mesecev, začetek
15. 4. 1999, zaključek 14. 4. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28,
Ljubljana, Služba za ekonomiko, kont. oseba: Fani Župec-Hiti, dipl. ek. soba 31, faks
061/13-12-237.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 3. 1999 do
12. ure.
Izročitev razpisne dokumentacije morebitnim ponudnikom je mogoča le proti izkazu
in podpisu ter dokazilu o plačilu 5.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun št.
50101-603-48587.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev ponudb
v skladu z 20. členom zakona o javnih naročilih: ponedeljek 15. 3. 1999 do 12. ure.
Ponudnik odda originalno ponudbeno dokumentacijo v zaprti ovojnici, na kateri je v
sredini naslov naročnika s točno oznako javnega razpisa. Oznaka javnega razpisa mora
biti napisana z velikimi tiskanimi črkami.
Na ovojnici mora biti vidna oznaka “Ne
odpiraj – Ponudba”, za JR-9.
Na ovojnici mora biti označen naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana,
Kotnikova 28, Ljubljana, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo naslednji delovni
dan po poteku razpisnega roka, t.j. 16. 3.
1999 ob 12. uri na naslovu Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v kleti.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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Za finančno zavarovanje rizikov naročnik
zahteva predložitev nepreklicne in nepogojne bančne garancije za resnost ponudbe v
višini 10% od rientacijske vrednosti posameznega sklopa oziroma za več sklopov razpisa, za katere ponudnik predloži ponudbo
(veljavno do 1. 5. 1999).
Ponudnik mora tudi predložiti izjavo banke, da bo pridobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe in jo predloži naročniku ob podpisu pogodbe v primeru, da bo
izbran kot najugodnejši ponudnik. Garancija
mora veljati za čas veljavnosti pogodbe, to je
do 14. 4. 2002.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik je izvajalcu
dolžan poravnati račune v roku 30 dni od
izstavitve 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:
– podpisana izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
sodno overjeno dokazilo o registraciji, ki ni
starejše od 30 dni in obrtno dovoljenje za
samostojne podjetnike,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo ali lastna izjava, da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba,
ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– za pravne osebe dokazilo, da ponudnik
ni plačilno nezmožen oziroma nelikviden ter
ima poravnane davke in prispevke določene
z zakonom (BON1 in BON2 oziroma BON3),
ne starejši od 30 dni ter za samostojne podjetnike davčna napoved in potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom ter potrdilo banke o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu v zadnjih treh
mesecih,
– izjava, da lahko zagotovi opravljanje storitev pranja za 100% razpisanih storitev iz
posameznega sklopa oziroma za več sklopov iz celotnega javnega naročila,
– potrdilo pristojnega organa, da v preteklih treh letih pred pričetkom oddaje javnega
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– izpolnjen obrazec za ocenjevanje kvalitete opravljenih storitev, ki ga morajo izpolniti
vsi poslovni partnerji, ki jih ponudnik navede
v obrazcu za reference,
– bilanca stanja in uspeha za pretekla tri
leta (1995, 1996, 1997) – v primeru, da
ponudnik tega ne predloži, v boniteti ne bo
ocenjen,
– izpolnjen obrazec za reference ponudnika,
– izjavo o plačailnih pogojih – ponudnik
nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok,
– izjavo o odzivnem času,
– izjavo, v kateri bo ponudnik navedel, s
katerimi certifikati o kakovosti poslovanja
(npr. ISO 9001) razpolaga – certifikate ponudnik predloži,
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– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od orientacijske vrednosti posameznega sklopa ali več sklopov razpisa, za
katere ponudnik predloži ponudbo,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe in jo predložil naročniku,
– izjava o morebitnih dodatnih ugodnostih v obliki finančnih popustov (kasaskonto),
– izpolnjen, parafiran (vsaka stran posebej) in podpisan vzorec pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 16. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– boniteta ponudnika – 5%,
– reference ponudnika – 12%,
– celovitost ponudbe – 3%.
Če pri končnem ocenjevanju pride do več
ponudb z enakim številom točk, se upoštevajo kot ugodnejše ponudbe z višjim% kasaskonta, nižjim% pogodbenih zamudnih obresti in daljšim plačilnim rokom.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodne
objave namere o naročilu ni bilo.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ga ni bilo.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 363-1/96
Ob-862
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za socialno delo, Glavni trg
19a, Sevnica, faks 0608/41-536.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: poizvedovalni razpis za nakup ali najem poslovnih prostorov za potrebe Centra za socialno delo.
Skupna velikost prostorov 300–350 m2
bruto poslovne površine v isti stavbi.
4. Kraj izvedbe: Mesto Sevnica.
5. (a), (b). (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center za socialno delo, Glavni trg 19a, Sevnica,
Franc Kos.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:od 15. 2. do 19. 2.
1999 v času od 10. do 12. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 1999 do 11.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za socialno delo, Glavni trg 19a, Sevnica, Franc Kos.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 12. uri, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna 110.
12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik je lahko pravna ali
fizična oseba s stalnim bivališčem v RS.

15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– dokazilo o statusu ponudnika,
– dokazilo o lastništvu prostorov – zemljiškoknjižni izpisek,
– tlorisi prostorov s tehničnim poročilom.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ustreznost prostorov glede na pogoje navedene v razpisni dokumentaciji,
2. cena prostorov.
18., 19., 20.
Center za socialno delo, Sevnica
Ob-890
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: 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.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje storitev pranja delovnih oblačil v RTH, d.o.o. – področje
Trbovelj.
Ocenjena vrednost naročila: 9,800.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o. – področje Trbovelj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih, odredba o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije, predpisi o varstvu pri delu.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedbe
so obvezni del razpisne dokumentacije.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 36 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, tajništvo – Ladislava Kramžar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 19. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ŽR
RTH,
d.o.o.,
Trbovlje
–
št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 1999 do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
– Ladislava Kramžar.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 1999 ob 11.30, sejna soba upravne
zgradbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija prvovrstne banke v višini 10% od
ponudbene vrednosti za čas opcije ponudbe, vnovčljiva na prvi poziv.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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v drugih dokumentih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – do 40 točk,
– plačilni pogoji – do 30 točk,
– dodatne ugodnosti – do 10 točk,
– boniteta – do 10 točk,
– stalnost zaposlenih delavcev – 10 točk.
Način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.
18., 19., 20.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-904
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks 1373-203.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve (18. do 42. člen ZJN).
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: varovanje objektov v vrednosti 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno
podjetje Žale, d.o.o., kontaktna oseba Irena
Kušar, Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, tel.
1373-203, faks 1373-203, soba št. 11.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-23974, s pripisom JR/99.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 5. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Žale, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za varovanje objektov” in številko objave v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 9. uri, soba št. 17, v Javnem
podjetju Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti ponudbe. Garancija velja, do-

kler ne bo izbran ponudnik, vendar pa najkasneje do poteka opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: po 5. 3. 1999 po
12. uri ne morejo več odstopiti od ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– merilo na podlagi cene – 20 točk
(20%),
– tehnično merilo – 30 točk (30%),
– merilo na podlagi referenc – 50 točk
(50%).
18., 19., 20.
Žale, d.o.o., Ljubljana,
Javno podjetje
Ob-905
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, faks 0608/22-221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila z
izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava PGD, PZI za čistilno napravo v Kostanjevici na Krki; ocenjena vrednost znaša 4,000.000 SIT.
4.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 59/96), pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: 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 ponudbo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: čas trajanja naročila: razpisana dela se bodo izvajala: PGD v roku 60
dni od podpisa pogodbe, PZI v roku 30 dni
od potrditve PGD.
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 22. 2. 1999.
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(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 24. 2.
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:
24. 2. 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 zahtevana: 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: do 9. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referenčni objekti glede na razpisani predmet (20%),
reference kadrov (20%), ponudbena cena
(25%), rok izvedbe (20%), izbrana tehnologija (15%).
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago na Občini
Krško, CKŽ 14, Krško, pri Alenki Sotelšek,
tel. 0608/22-771, vsak delovni dan med 7.
in 8. uro.
19., 20.
Občina Krško
Ob-908
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, tel.
063/425-255, faks 063/441-800.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije na področju
Mestne občine Celje. Ocenjena vrednost
naročila je 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine
Celje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni
dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja

Stran

828 / Št. 9 / 13. 2. 1999

odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: dela se oddajo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: samo na podlagi razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do maja 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, tel. 063/425-255,
faks 063/441-800, tajništvo, kontaktna oseba Jure Ocvirk.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je možen do petka, 19. 2. 1999,
vsak delovnik med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Mestne
občine
Celje,
na
račun
številka:
50700-630-9010105, pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo prispeti
na naslov najkasneje do četrtka, 4. 3. 1999
do 9. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, komisija ne bo obravnavala in jih bo zaprte vrnila ponudniku.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje,
tel. 063/425-255, faks 063/441-800, tajništvo, Slavica Založnik.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici, z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za redno vzdrževanje svetlobno
prometne signalizacije!”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi naročnika dne 4. 3. 1999 ob 11. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z
izbranim nosilcem ponudb.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: do odpiranja ponudb, 4. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izhodišča
so natančneje določena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: cena in reference.
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18. Druge informacije o naročilu: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanih, z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
19., 20.
Mestna občina Celje
Št. 103/99
Ob-932
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Albin Apotekar, inž., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/772-311, 772-010, faks
063/772-593.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni rapis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: kompletna sanacija strehe
v DE Ravne pri Šoštanju; 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: DE Ravne pri Šoštanju,
Ravne 18/a, Šoštanj.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 45 dni, začetek v mesecu aprilu 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Psihiatrična bolnšinica Vojnik, kont. oseba
Magda Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko plačilo, na račun št. 50700-603-31887.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 8. uri, sejna soba uprave na
naslovu: JZ Psihiatrična bolnšinica Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celjska
cesta 37, Vojnik.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
500.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, do 30. 6. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni rok.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ponudnik mora izpolnjevati pogoje
opredeljene v 2. točki 40. člena ZJN,
– ponudnik mora izpolnjevati tudi vse
ostale pogoje – izločitvene kriterije, navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 11. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril (21. člen ZJN): izpolnjevanje
vseh izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu kot pod 1. točko.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Ponudnik si pridržuje pravico posamezna
razpisana dela izvzeti v primeru, da vsi ponudniki prekoračijo predvideni obseg sredstev.
Vsa dela bodo razpisana in oddana po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 22. 3. 1999.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 4. 1999.
19., 20.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 104/99
Ob-933
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Albin Apotekar, inž., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/772-311, 772-010, faks
063/772-593.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni rapis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: sanacija objekta tehnične
delavnice v Psihiatrični bolnišnici Vojnik;
8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 45 dni, začetek v mesecu aprilu 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Psihiatrična bolnšinica Vojnik, kont. oseba
Magda Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko plačilo, na račun št. 50700-603-31887.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 11. uri, sejna soba uprave
na naslovu: JZ Psihiatrična bolnšinica Vojnik,
odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celjska cesta 37, Vojnik.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
500.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, do 30. 6. 1999.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni rok.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ponudnik mora izpolnjevati pogoje
opredeljene v 2. točki 40. člena ZJN,
– ponudnik mora izpolnjevati tudi vse
ostale pogoje – izločitvene kriterije, navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 11. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril (21. člen ZJN): izpolnjevanje
vseh izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu kot pod 1. točko.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Ponudnik si pridržuje pravico posamezna
razpisana dela izvzeti v primeru, da vsi ponudniki prekoračijo predvideni obseg sredstev.
Vsa dela bodo razpisana in oddana po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 22. 3. 1999.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 4. 1999.
19., 20.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 35200/0020/99
Ob-941
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, tel.
063/425-255, faks 063/441-800.
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 zelenic in okrasnega grmičevja v ožjem mestnem središču.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine
Celje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: dela se oddajo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: samo na osnovi razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje pri Slavici Založnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od ponedeljka 15. 2.
1999 do petka 26. 2. 1999 vsak delovnik
od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Mestne

občine
Celje,
št.
računa
50700-630-9010105 pri Agenciji za plačilni
promet Celje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti dostavljene do četrtka 4. 3. 1999 do 14. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo naslovniku zapečatene vrnjene.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje,
tajništvo.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z oznako “ne odpiraj – ponudba vzdrževanje zelenic” ter točnim naslovom ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v petek 5. 3. 1999 ob 9.
uri na tem naslovu.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS.
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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: do odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izhodišča so natančneje določena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: cena in reference.
18. Druge informacije o naročilu: najnižja
ponudbena cena, še ne predstavlja najugodnejše ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši obseg del od
razpisanih, z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
19., 20.
Mestna občina Celje
Št. 115/99
Ob-942
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-Kopa, 4204 Golnik, 064/461-578.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevozi bolnikov; 9,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Golnik-Kopa.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki bodo morali predložiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogojev za
opravljanje navedene dejavnosti.
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(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: imena
osebja in strokovne kvalifikacije morajo biti
navedene.
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, pričetek
1. 4. 1999, zaključek 1. 4. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik, Javna naročila.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o virmanskem nakazilu na ŽR številka
51500-603-34158.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave, Ksenija Podržaj, tel. 064/461-122 int. 202.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 12. uri v sejni sobi na upravi
bolnišnice Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204
Golnik.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo v
višini 5% vrednosti ponudbe. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas
od podpisa pogodbe do realizacije dobave.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpisnih
pogojih naročnika.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 26. 2. 1999
od 12. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (50%), plačilni pogoji in način
plačila (10%), raven vsebinske celovitosti ponudbe (20%), reference (10%), druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji (10%).
18. Druge informacije o naročilu: pojasnila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo interesentov.
19., 20.
Bolnišnica Golnik
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Št. 228-02-1/99
Ob-943
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa
061/178-55-79, po pooblastilu Ministrstva
za promet in zveze, Direkcije RS za ceste in
Centra Vlade za informatiko.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izbira izvajalca varnostno
receptorske službe poslovnega objekta
Langusova 4 v Ljubljani, ocenjena vrednost naročila znaša: 22,500.000 SIT/leto.
4. Kraj izvedbe: Langusova 4, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: pridobljena licenca za opravljanje storitev fizičnega varovanja premoženja.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu z
razpisnimi pogoji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik mora ponuditi celotno
razpisano storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne more
predložiti variantne ponudbe.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitev: 1. 4.
1999, dokončanje storitev 31. 3. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Aleš Ponikvar, tel.
061/178-55-65, telefaks 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 1999 do 27. 2.
1999, vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
cene z vljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja in licenca za
opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 9. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. usposobljenost in opremljenost ponudnika za realizacijo razpisanih storitev (od
0 do 100 točk),
2. plačilni pogoji, ki jih nudi ponudnik
naročniku (3 točke za vsakih 10 dni daljši
plačilni rok od zahtevanega),
3. druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku: (do 20 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 3.
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.
4. Ponudbena cena: pri vrednostenju
posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z
vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni
zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 25. 3. 1999.
19., 20.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
Št.110-1/99
Ob-954
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. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: rezkanje asfalta vozišča na
avtocestah.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
20,000.000 SIT.
4.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka je takoj po
podpisu pogodbe, rok dokončanja del je
30. 9. 1999.

9. a) Polni naslov službe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba št. 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178
8439, faks 178 8332.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 16. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 3. 1999 do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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 Rezkanje asfalta vozišča na avtocestah” Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 16. 3. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 600.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit Černe, dipl.
inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41, faks
13-22-170.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-981
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divi-
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zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: krpanje z vročo asfaltno maso na območju AC baze Ljubljana, AC
baze Postojna in AC baze Hrušica.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
105,000.000 SIT.
4.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka je takoj po
podpisu pogodbe, rok dokončanja del je
30. 9. 1999.
9. a) Polni naslov službe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba št. 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 17. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 3.600 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 17. 3. 1999 do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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
Krpanje z vročo asfaltno maso na območju
AC baze Ljubljana, AC baze Postojna in AC
baze Hrušica”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 17. 3. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3,150.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit Černe, dipl.
inž. – Družba za Državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-22-241, faks
13-22-170.
19.
20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-982
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. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: krpanje z vročo asfaltno maso na območju AC baze Slovenske Konjice in AC baze Maribor.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
80,000.000 SIT.
4.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka je takoj po
podpisu pogodbe, rok dokončanja del je
30. 9. 1999.
9. a) Polni naslov službe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba št. 04/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 17. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 3.600 SIT za razpisno
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dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 17. 3. 1999 do 9.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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 Krpanje z vročo asfaltno maso na območju AC
baze Slovenske Konjice in AC baze Maribor”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 17. 3. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,400.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit Černe, dipl.
inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41, faks
13-22-170.
19.
20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-983
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. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: zalivanje rež in razpok na
območju avtocest.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
20,000.000 SIT.
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4.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka je takoj po
podpisu pogodbe, rok dokončanja del je
30. 6. 1999.
9. a) Polni naslov službe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba št. 04/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 16. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 3. 1999 do 9.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: 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
Zalivanje rež in razpok na območju avtocest”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 16. 3. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 600.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
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za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit Černe, dipl.
inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41, faks
13-22-170.
19.
20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 404-08-579/98
Ob-999
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: računalniška programska
orodija za podporo odločanja in izvedba
logističnega IS kadrovskih in materilno
tehničnih operativnih evidenc.
Ocenjena vrednost: 33,690.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki bodo morali priložiti dokazila
o registraciji in izpolnjevanju pogojev za
opravljanje navedene dejavnosti.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
samo za izvedbo celotne storitve, navedene
v razpisni dokumentaciji.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in dokončanja storitve: 6. 5. 1999 – 30. 9. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 91/98), na račun št.
50100-637-55216.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 3. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba BO
91/98 – Računalniška programska orodija
za podporo odločanja in izvedba logističnega IS kadrovskih in materialno tehničnih operativnih evidenc.”
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 1999 ob

12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150/A.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsi
ostali podatki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
13., 14., 15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu bodo na razpolago na
informativnem dnevu 2. 3. 1999.
19., 20.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 363-2/99
Ob-1006
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a,
Ljubljana,
telefaks
061/178-5579, po pooblastilu Službe za
zakonodajo.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: najem opremljenih poslovnih prostorov v okvirni skupni površini
500 m2 za uporabnika Služba za zakonodajo območju širšega centra Ljubljane,
vključno z do 10 zunanjimi parkirnimi mesti, ocenjena vrednost naročila znaša: ca.
1,500.000 SIT mesečno.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po sklenitvi pogodbe in primopredaji prostorov, vendar najkasneje 1. 7. 1999, čas trajanja storitve: nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, kont. oseba Duša Škulj, dipl.
inž. arh. tel. 061/1785-239, telefaks
061/178-5579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garanicja v višini 10% skupne ponudbene cene za obdobje enega leta z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je do 1. 8. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili Posebnih razpisnih pogojev.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 1. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0-80 točk),
3. spreminjanje cen (0-10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10 dni
daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za 60 dni),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku (0-10 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: do 29. 3. 1999.
19., 20.
Vlada RS,
Servis skupnih služb vlade
Ob-985
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, telefaks
061/132-22-66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: naročnik bo oddal javno naročilo z javnim
razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v
okviru proračuna za leto 1999 nadaljuje z
izvajanjem “Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije“ na posameznih horizontalnih programih za povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenske industrije.
Eden izmed ciljev “Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije“je tudi povečevanje izvoza vseh sektorjev predelovalne dejavnosti.
Projekt ima namen povečevanje izvoza v
smislu krepitve že obstoječih distribucijskih
kanalov in v ustanavljanju novih distribucijskih
kanalov ali potrebnih proizvodnih podružnic
oziroma trgovskih slovenskih podjetij v tujini v

katere pa mora biti vključeno več slovenskih
podjetji z podobnim ali komplementarnimi proizvodnimi programi. Ministrstvo pričakuje, da
se bodo na razpis prijavila proizvodna podjetja. Projekt kot tak je zamišljen kot sofinanciranje podjetniških aktivnosti vezanih na :
– oblikovanje aktivnosti, ki bi omogočile
izdelavo kvalitetne tržne analize ciljnega trga v
katero naj bi bile vgrajene izkušnje proizvodnih podjetji ki že nastopajo na ciljnem trgu,
– priprava promocijskega gradiva, posameznih podjetij kot tudi celovit promocijski
material več podjetij,
– izbor metod prodaje in pospeševanja
prodaje,
– izbor in izgrajevanje prodajnih kanalov,
– izobraževanje vodstvenega kadra podjetij ki bodo vključena v projekt,
– izvedba notranjih ukrepov (vse poslovne funkcije), ki omogočajo povečevanje produktivnosti in dobičkonosnosti prodaje na ciljnem trgu.
Celotna vrednost sofinanciranja je okvirno
138,000.000 SIT in bremeni PP 5586. Sofinancira se največ do 50% vrednosti projekta
“krepitev distribucijskih in proizvodnih kanalov
slovenskih podjetij v tujini“. Delež udeležbe se
lahko poveča v kolikor se na razpis ne bo
prijavilo zadostno število ponudnikov, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje.
4. Kraj izvedbe: sofinanciranje projektov
krepitve distribucijskih in proizvodnih kanalov slovenskih podjetij v tujini je namenjen
podjetjem iz sektorjev predelovalne dejavnosti slovenske industrije. Sredstva Ministrstva
za gospodarske dejavnosti so namenjena samo za sofinanciranje odobrenih projektov in
niso namenjena za ostale aktivnosti podjetja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo vsa srednja in
velika podjetja iz sektorjev predelovalne dejavnosti slovenske industrije, oziroma skupina
proizvodnih podjetji s katerim se ustvarjajo
tako imenovane skupine podjetij (cluster). Projekt nima direktnega vpliva oziroma vzpodbud
na mednarodno poslovanje ampak se želi povečati intenzivnost sodelovanja več podjetij pri
skupnem nastopu na tujih trgih.
5. (b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: projekt krepitve distribucijskih in proizvodnih kanalov slovenskih podjetij v tujini je v skladu s
“Strategijo povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije – “Horizontalni
program povečevanja izvoza“
5. (c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: podjetja
morajo navesti strokovno ekipo, ki vodi oziroma bo vodila in odgovarjala za projekt v
podjetju, in način dela pri povezovanju z ostalimi podjetij, ki bodo sodelovali na projektu.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: sofinanciranje projekta krepitve
distribucijskih in proizvodnih kanalov slovenskih podjetij v tujini se smatra kot zaključena
celota za katero je v fazi ponudbe izdelana
zasnova projekta in opredeljeni glavni cilji
programa ter zaključena finančna konstrukcija celotnega projekta.
7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
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predstavi v alternativni več projektov, vendar
bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti sofinanciralo samo varianto, ki bo imela pokrito
finančno konstrukcijo in bo zadovoljevala kriterijem razpisa.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarske dejavnosti naj
bi predvidoma trajal do 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor za
industrijo, Kotnikova 5/II,1000 Ljubljana, tel.
178-32-50, faks 132-22-66.
Zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo pri kontaktni osebi mag. Aleksander Perdan.
9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezen izvod
razpisne dokumentacije je na razpolago vsak
delovni dan med 9. in 11. uro do 16. marca
1999.
9. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek – 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s položnico na Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana na ŽR 50100-630-10014, sklic: 18
21113-7141009, namen “Razpisna dokumentacija za sofinanciranje projektov krepitve distribucijskih in proizvodnih kanalov v
tujini“ in pri dvigu dokumentacije predložijo
kopijo nakazila.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 16. 3. 1999 v vložišče
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana (do 15. ure) ali na pošto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“,
številko javnega razpisa v Uradnem listu RS,
naslovom naročnika in naslovom ponudnika
na zadnji strani kuverte. Ponudbe, poslane
po pošti, morajo biti poslane s povratnico.
10. (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (industrija), Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
(19. 3. 1999) po zaključenem razpisu ob
12. uri na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/ II, Ljubljana, velika sejna
soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: sofinanciranje bo potekalo skladno pogodbenemu dogovoru in v
odvisnosti od napredovanja projektnih aktivnosti del.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo
vsa srednja in velika podjetja po zakonu o
gospodarskih družbah iz predelovalnih sektorjev slovenske industrije, skupine proizvodnih podjetij (konzorciji itd.).
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost.
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Merila za priznanje sposobnosti, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb so:
– izpisek iz registrskega sodišča – za
pravne osebe (fotokopija). Izbrano podjetje
bo moralo naknadno predložiti original;
– pozitivno finančno poslovanje v zadnjih
treh letih;
– zasnova projekta s finančno konstrukcijo in terminskim načrtom izvedbe;
– izdelan poslovni načrt, ki vključuje učinke projekta krepitve distribucijskih kanalov;
– podatke o možnosti pridobitve bančne
garancije;
– višino lastnih sredstev in viri sredstev za
predvideno financiranje projekta;
– opis dosedanje distribucijske mreže
podjetja;
Sposobnost za opravljanje storitev, ki so
predmet razpisa, bo priznana za trajanje tega
projekta.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne more odstopiti od ponudbe po datumu javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril
Razpisna komisija bo v svojem delu upoštevala poleg formalnih pogojev tudi:
– splošna ocena projekta;
– zagotavljanje zavarovanja plačil za delež sofinanciranja projekta s strani Ministrstva
za gospodarske dejavnosti;
– strukturo dosedanje distribucije izdelkov in mreže podjetij v tujini;
– faktor konkurence (sektor predelovalne dejavnosti, strukturni delež prodaje, trgi);
– faktor delovne intenzivnosti (ali se bodo
z povečevanjem izvoza kreirala nova delovna
mesta ali ne);
– regionalni vidik (regija v gospodarski rasti, regija v gospodarskem upadanju);
– faktor izvozne usmerjenosti (strukturni
delež prodaje na tujih trgih).
Kriteriji na podlagi katerih se bodo vrednotile ponudbe so v razpisni dokumentaciji,
ki je sestavni del tega razpisa.
18. Druge informacije o naročilu
1. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in oblike;
2. Ponudba mora biti veljavna do
30. 5. 1999;
3. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejših ponudnikov najkasneje v roku
tridesetih dni po izteku roka za prijavo na
razpis;
4. Podjetja prijavljena na razpis naj ne bi
bila vključena v program prestrukturiranja oziroma SRD naj ne bi bil njihov večinski lastnik.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu,če je bila objavljena: namera o naročilu ni bila predhodno objavljena.
20.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-986
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, telefaks
061/132-22-66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: naročnik bo oddal javno naročilo z javnim
razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v
okviru proračuna za leto 1999 nadaljuje z
izvajanjem “Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije“ na posameznih horizontalnih programih za povečevanje konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije.
Eden izmed ciljev “Strategije povečevanja
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije“je tudi povečanje vlaganj v modernizacijo in
nadomeščanje zastarele opreme (delež naložb v gospodarska podjetja v BDP naj bi bil
14%). Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
sofinancira projekte posodobitve tehnologije
v cilju dviga produktivnosti in dodane vrednosti in mednarodne konkurenčnosti.
Celotna vrednost sofinanciranja je okvirno 140,000.000 SIT in bremeni PP 5586.
Sofinancira se največ do 30% vrednosti investiciji. Delež udeležbe se lahko poveča v
kolikor se na razpis ne bo prijavilo zadostno
število ponudnikov, ki bodo izpolnjevali vse
razpisne pogoje.
4. Kraj izvedbe: sofinanciranje investicijskih projektov v sektorjih predelovalne dejavnosti slovenske industrije. Sredstva Ministrstva za gospodarske dejavnosti so namenjena samo za neposredne naložbe v proizvodnjo.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo vsa srednja in
velika podjetja iz sektorjev predelovalne dejavnosti slovenske industrije.
5. (b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: projekt
sofinanciranja investicij je v skladu s “Strategijo povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije“, horizontalnim programom
tehnološka posodobitev slovenskih podjetij.
5. (c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: podjetja
morajo navesti strokovno ekipo, ki vodi oziroma bo vodila in odgovarjala za investicijo v
podjetju, skladno zakonu o graditvi objektov.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: sofinanciranje tehnološke posodobitve proizvodnje se smatra kot zaključena
celota za katero je izdelan investicijski program in zaključena finančna konstrukcija.
7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predstavi v investicijskem programu več možnih variant, vendar bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti sofinanciralo samo varianto, ki bo imela pokrito finančno konstrukcijo
in bo zadovoljevala kriterijem razpisa.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: investicijski projekti, ki
jih sofinancira Ministrstvo za gospodarske dejavnosti lahko trajajo največ eno leto to je do
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor za
industrijo, Kotnikova 5/II,1000 Ljubljana, tel.
178-32-50, faks 132-22-66.
Zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo pri kontaktni osebi mag. Aleksander Perdan.
9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezen izvod

razpisne dokumentacije je na razpolago vsak
delovni dan med 9. in 11. uro do 15. marca
1999.
9. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek – 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s položnico na Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana na ŽR 50100-630-10014, sklic: 18
21113-7141009, namen “Razpisna dokumentacija za sofinanciranje posodobitve proizvodnje“ in pri dvigu dokumentacije predložijo kopijo nakazila.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 15. 3. 1999 v vložišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5/II, Ljubljana (do 15. ure) ali na
pošto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“,
številko javnega razpisa v Uradnem listu RS,
naslovom naročnika in naslovom ponudnika
na zadnji strani kuverte. Ponudbe, poslane
po pošti, morajo biti poslane s povratnico.
10. (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (industrija), Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
(18. 3. 1999) po zaključenem razpisu ob
13. uri na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/ II, Ljubljana, velika sejna
soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: sofinanciranje bo potekalo skladno pogodbenemu dogovoru in v
odvisnosti od napredovanja investicijskih del.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo
vsa srednja in velika podjetja po zakonu o
gospodarskih družbah iz predelovalnih sektorjev slovenske industrije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost.
Merila za priznanje sposobnosti, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb so:
– izpisek iz registrskega sodišča – za
pravne osebe (fotokopija). Izbrano podjetje
bo moralo naknadno predložiti original;
– pozitivno finančno poslovanje v zadnjih
treh letih;
– investicijski program s finančno konstrukcijo in terminskim načrtom izgradnje oziroma posodobitve proizvodnje;
– izdelan poslovni načrt, ki vključuje novo
investicijo;
– podatke o možnosti pridobitve bančne
garancije;
– višino lastnih sredstev in viri sredstev za
predvideno investicijo.
Sposobnost za opravljanje storitev, ki so
predmet razpisa, bo priznana za trajanje tega
projekta.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne mo-
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re odstopiti od ponudbe po datumu javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: razpisna komisija bo v
svojem delu upoštevala poleg formalnih pogojev tudi:
– splošna ocena investicijskega programa;
– zagotavljanje zavarovanja plačil za delež sofinanciranja investicije s strani Ministrstva za gospodarske dejavnosti;
– faktor konkurence (sektor predelovalne dejavnosti, strukturni delež prodaje, trgi
proizvodov iz nove investicije);
– faktor delovne intenzivnosti (ali se bodo
z investicijo kreirala nova delovna mesta ali
ne);
– regionalni vidik (regija v gospodarski rasti, regija v gospodarskem upadanju);
– faktor izvozne usmerjenosti (strukturni
delež prodaje, trgi proizvodov iz nove investicije).
Kriteriji na podlagi katerih se bo do vrednotile ponudbe so v razpisni dokumentaciji,
ki je sestavni del tega razpisa.
18. Druge informacije o naročilu
1. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in oblike;
2. Ponudba mora biti veljavna do
30. 5. 1999;
3. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejših ponudnikov najkasneje v roku
tridesetih dni po izteku roka za prijavo na
razpis.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu,če je bila objavljena: namera o naročilu ni bila predhodno objavljena.
20.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 0121-3/99
Ob-987
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-32-50, faks 061/132-22-66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalce brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, ki jo je izdelalo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, je dokument, v katerem so zapisani načini, programi in ukrepi za povečanje konkurenčne
sposobnosti slovenskega gospodarstva v obliki horizontalnih programov in ukrepov, ki
naj bi v čim večji meri pripomogli k prilagajanju sodobnim zahtevam trga, mednarodni
konkurenci, globalnim trendom in prepoznavnosti slovenske industrije v svetu.
Za inplementacijo strategije pa so potrebne določene informacije o stanju slovenske
predelovalne dejavnosti in gradbeništva.
Glavni vir informacij so bilance uspeha in
bilance stanja za posamezno gospodarsko
družbo za obdobje od leta 1992 do 1997, ki
jih zbira agencija za plačilni promet in podatki o uvozu in izvozu, s katerimi razpolaga
Carinska uprava Republike Slovenije. Namen
tega projekta je omogočiti podjetjem, posameznikom in samemu ministrstvu pogled na
stanje po področjih, podpodročjih, oddelkih, skupinah, razredih ter podjetjih na upo-

rabniku prijazen način. Del podatkov oziroma analiz bi bil dostopen najširši javnosti, del
pa le določenemu krogu uporabnikov.
S tem razpisom razpisujemo izdelavo informacijske podpore uporabnikov pri odločanju preko interneta, ki vsebuje:
– analizo na podlagi navedenih podatkov
na ravni gospodarske družbe in analize področij predelovalne dejavnosti in gradbeništva ter znotraj obeh dejavnosti po področjih,
podpodročjih, oddelkih, skupinah, razredih
ter podjetjih in
– programski paket, ki bi analize predstavil uporabnikom znotraj Ministrstva, preko interneta pa tudi širši javnosti z določitvijo avtorizacije glede pristopa k določenim analizam.
Okvirna razpoložljiva sredstva za potrebe
razpisa so 24,000.000 SIT na proračunski
postavki 7453 “sofinanciranje ekspertiz“.
4. Kraj izvedbe: storitve se bodo izvajale
na sedežu izbranega izvajalca in na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: razpis je namenjen izvajalcem, ki so usposobljeni ali registrirani za izvedbo tovrstnih
storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: vsi ponudniki bodo morali spoštovati veljavni zakon o
varstvu podatkov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne osebe morajo za izvajalce programov predložiti
potrdilo o nekaznovanosti, ki se nanaša na
naročilo, ter potrdilo, da zoper njih ne teče
kazenski postopek. Poleg tega je potrebno
navesti stopnjo in smer izobrazbe ter reference izvajalcev in morebitna priporočila.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se prijavijo za izdelavo
celotnega projekta.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ponudi samo svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok trajanja projekta je
do 30. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor
industrija, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-32-67, faks 061/132-22-66, kontaktna oseba: Cita Šalej in Franci Simon.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: posamezni izvod razpisne dokumentacije je na razpolago vsak delovni dan med 9. in 11. uro od dneva objave v
Uradnem listu RS. Pri dvigu dokumentacije
predložijo kopijo nakazila iz točke 9.(c).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek
v višini 5.000 SIT ponudniki nakažejo s položnico na ŽR 50100-630-10014, sklic na
številko 18 21113-7141009, namen plačila
“Informacijska podpora uporabnikom pri odločanju preko interneta”. Pri dvigu dokumentacije predložijo nakazilo o izvršenem plačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
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be, ki bodo oddane do 12. 3. 1999 v vložišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana do 15. ure ali
na pošto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”,
številko javnega razpisa v Uradnem listu RS,
naslovom naročnika, naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte. Ponudbe, poslane po
pošti morajo biti poslane s povratnico.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Sektor industrija, Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 1999 ob
9. uri na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe v
tem postopku niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilni pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storite, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni predpisana.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
merila za priznanje sposobnosti, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb so:
I. Program izdelave projekta:
1. glede analiz in programskih rešitev
vsebinsko in časovno opredeljeno (tudi meni
in posamezni izgledi ekranov);
2. finančni del ponudbe (specifikacija
cene urne postavke in število opravljenih ur
za posamezno fazo dela);
II. Reference:
1. reference ponudnika pri izdelavi podobnih analiz in programskih paketov;
III. Dokazila o poslovni sposobnosti:
1. pozitivno tekoče poslovanje BON 1,
BON 2, BON 3
IV. Dokazila o registraciji:
1. izpisek iz sodnega registra z dokazili o registraciji za to dejavnost ali drugo
ustrezno listino.
V. Izjave:
1. izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
2. izjava, da so sposobni in da bodo
zavarovali podatke, ki jih bodo prejeli od ministrstva za izdelavo analiz in programskega
paketa;
3. izjava, da bodo prejete podatke
uporabili izključno za izdelavo razpisanega
projekta.
Podrobnejše zahteve in zahtevana standardizacija ponudbe je določena v razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne more odstopiti od ponudbe po datumu javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): razpisna
komisija bo pri svojem delu upoštevala poleg
formalnih pogojev tudi:
– predložene rešitve
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– pri analizah, ki bodo omogočale uporabniku razumevanje brez posebnega strokovnega znanja,
– pri programski opremi na prijazen
način predstaviti take podatke in analize, da
mu bodo pomagale pri odločanju;
– varovanje podatkov;
– finančni del ponudbe;
– dosedanje izkušnje na tem področju;
– reference ponudnikov.
Podrobnejše zahteve in zahtevana standardizacija ponudbe je določena v razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
18. Druge informacije o naročilu
1. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in oblike,
2. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o naročilu ni bila predhodno objavljena.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-988
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, telefaks
061/132-22-66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): naročnik bo oddal javno
naročilo v skladu z določili zakona o javnih
naročilih o izvedbi javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v
letu 1999 nadaljuje z implementacijo “Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije”, v kateri so zapisani
načini, programi in ukrepi za povečevanje
konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva v obliki horizontalnih programov in
ukrepov, ki naj v čim večji meri pripomorejo
k prilagajanju sodobnim zahtevam trga, mednarodni konkurenci, globalnim trendom, izboljšanju tržnega položaja in večji prepoznavnosti slovenske industrije v svetu.
Eden izmed ciljev zapisanih v “Strategiji
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije”, kot tudi “Državnem programu za sprejem pravnega reda Evropske
Unije”, je tudi posodobitev slovenske industrije. V delu, ki govori o programski posodobitvi slovenskih podjetij so med ostalimi
našteti tudi ukrepi, ki se nanašajo na uvajanje
mednarodnih standardov kakovosti v slovenska podjetja, uvajanje sistemov kakovosti izdelkov v poslovanje ter na sofinanciranje
stroškov uvajanja sistemov kakovosti in certificiranja. Ukrepi, ki so povezani s spodbujanjem in uvajanjem mednarodnih standardov
kakovosti v podjetja, so tudi eni pomembnejših ukrepov, ki jih Evropska Unija dopušča in
spodbuja v svoji politiki povečevanja konkurenčnosti.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
sofinanciralo projekte posameznim podjetjem, ki so se odločila in stopila na pot kakovosti in odličnosti, s poudarkom na pridobivanju certifikatov sistema kakovosti po standardih ISO. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo sofinaciralo tudi projekte izdelave
tehničnega spisa (ang. technical file) za do-
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kazovanje usklajenosti proizvodov z zahtevami notranjega trga Evropske Unije.
Poleg tega bo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti spodbujalo in sofinanciralo tudi prijavo in sodelovanje tistih najboljših slovenskih
podjetij, ki se lahko in se bodo odločila za
pridobitev Evropske nagrade za kakovost.
Celotna vrednost sofinanciranja v letu
1999 znaša okvirno 120,000.000 SIT in bremeni proračunsko postavko 5586. Sofinancira se ustrezni delež pridobitve certifikata –
predvidoma največ 30% stroškov za sisteme
kakovosti iz družine ISO 9000 ter 50% za
sisteme kakovosti ISO 14000, ki jih ima podjetje s pridobitvijo certifikata kakovosti po sistemu ISO, vendar ne več kot 3,000.000
SIT na podjetje in ne manj kot 300.000 SIT
na podjetje. Delež udeležbe se lahko poveča na največ 60% vrednosti stroškov v primeru ISO 9000 in do največ 75% vrednosti
stroškov za ISO 14000, vendar le v primeru,
da se na razpis ne prijavi zadostno število
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi
stroške povezane z izdelavo tehnične mape
največ do 50% stroškov. Promocija najboljših slovenskih podjetij v evropskem prostoru
in dvig ter izboljšanje njihovega položaja in
prepoznavnosti na evropskem in svetovnem
trgu preko prijave za Evropsko nagrado za
kakovost pa bo Ministrstvo sofinanciralo v
predvideni višini do največ 70% stroškov.
4. Kraj izvedbe: predmet javnega naročila se izvaja po posameznih podjetjih. Sofinanciranje projektov uvajanja mednarodnih
standardov kakovosti v slovenska podjetja je
namenjen srednjim in velikim podjetjem iz
sektorjev predelovalne dejavnosti slovenske
industrije in gradbeništva. Sredstva se lahko
namenijo in uporabijo le za sofinanciranje
odobrenih projektov in niso namenjena ostalim aktivnostim podjetij.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: razpis je namenjen srednjim in velikim
podjetjem iz sektorjev predelovalne dejavnosti slovenske industrije in gradbeništva, ki se
bodo odločila za uvajanje omenjenih mednarodnih standardov kakovosti ter tehnične mape. Razpis je prav tako namenjen podjetjem,
ki bodo v letu 1999 tekmovala za Evropsko
nagrado za kakovost. Prednost bodo imela
podjetja, ki so že sodelovala pri Slovenskem
priznanju za poslovno odličnost.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: projekt “Uvajanja mednarodnih standardov kakovosti” je v
skladu s Strategijo povečevanja konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije”, horizontalnim programom posodobitev slovenske industrije in pripravljenim “Državnim programom
za sprejem pravnega reda Evropske Unije”.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: podjetja
morajo navesti strokovno ekipo, ki je (bo)
odgovorna za izvedbo projekta, ki je predmet sofinanciranja.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: projekt “Uvajanje mednarodnih
standardov kakovosti” in “Evropska nagrada
za kakovost” sta zaključeni celoti in zato podjetja ne morejo biti upravičena do sofinanci-

ranja v kolikor enega od projektov ne izvedejo v celoti.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko predstavi tudi alternativne variante, vendar bo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti sofinanciralo le tiste
projekte, ki bodo upoštevali zahtevane pogoje in bodo rezultirali v podeljenih mednarodnih standardih oziroma certifikatih za kakovost najkasneje do 31. 12. 2000.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok trajanja naročila je
predvidoma najkasneje do 20. 11. 1999, s
tem da mora podjetje dokazati da je pridobilo ustrezni certifikat za katerega je bilo sofinancirano najkasneje do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva pisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, sektor za
industrijo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana,
tel.
061/178-32-50,
telefaks:
061/132-22-66, kontaktna in odgovorna
oseba je Gorazd Jenko, svetovalec Vlade.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je moč dobiti vsak delovni dan od 17. 2.
1999 do 17. 3. 1999 med 9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s položnico na Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana na ŽR 50100-630-10014, sklic:
18211137141009, namen: razpisna dokumentacija za sofinanciranje mednarodnih
standardov. Pri dvigu dokumentacije je potrebno predložiti kopijo nakazila.
10. (a)Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 17. 3. 1999 v vložišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5/II, Ljubljana do 15. ure in/ali
ponudbe poslane po pošti, na katerih bo
odtisnjen poštni žig najkasneje 17. 3. 1999.
Zapečatene ovojnice morajo biti ustrezno
označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj!”, številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS, predmetom javnega naročila (“Uvajanje
mednarodnih standardov kakovosti in tehnična mapa” ali “Evropska nagrada za kakovost”),
naslovom naročnika ter na zadnji strani polnim
naslovom ponudnika. Ponudbe, poslane po
pošti, morajo biti poslane s povratnico.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, sektor Industrija, Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje prispelih ponudb bo tretji delovni dan po zaključenem razpisu (22. 3.
1999) ob 12. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe v
tej fazi niso zahtevana.
13. Glavni pogoj glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: sofinanciranje bo potekalo v skladu s podpisanimi pogodbami.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo vsa
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srednja in velika podjetja po zakonu o gospodarskih družbah iz predelovalnih sektorjev slovenske industrije in gradbeništva, ki so ali še
bodo v tem letu začela s postopki za pridobivanje mednarodnih standardov kakovosti po
sistemu ISO ter tista, ki se bodo - lahko prijavijo za Evropsko nagrado za kakovost.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Merila za priznanje sposobnosti, ki bodo
upoštevana pri ocenjevanju ponudb so predvsem:
– fotokopija izpiska iz registrskega sodišča; izbrana podjetja bodo morala naknadno predložiti original,
– zasnova projekta s finančno konstrukcijo in terminskim načrtom izvedbe ter predvidenimi pozitivnimi učinki,
– predstavitev podjetja in finančni položaj
podjetja (bilance stanja in uspeha zadnjih treh
let, BON 1, BON 2),
– podatke o možnosti za pridobitev bančne garancije,
– podatke o izobraževalni organizaciji in
izobraževanju kadrov (za pridobitev certifikata ISO),
– izjava o zagotavljanju potrebne vodstvene in strokovne ekipe za izvedbo projekta,
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
– izjava o lastni udeležbi pri sofinanciranju projekta oziroma ustrezna dokazila o zagotovitvi za to potrebnih sredstev.
Podrobnejša zahteve in merila, ki jih bo
upoštevala razpisna komisija, kot tudi zahtevana standardizacija ponudb, bo določena v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne more odstopiti od ponudbe po datumu javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: razpisna komisija bo pri
svojem delu poleg formalnih pogojev upoštevala:
– splošna ocena zastavljenega projekta,
– dosedanjo poslovna uspešnost podjetja,
– možnost zagotavljanja zavarovanja plačil v primeru neuspešno zaključenega projekta za delež sofinanciranja s strani Ministrstva z gospodarske dejavnosti,
– faktor konkurence (sektor predelovalne dejavnosti, strukturni delež prodaje, trgi),
– faktor delovne intenzivnosti (kreiranje
novih delovnih mest),
– regionalni vidik (regija v gospodarski rasti ali gospodarskem upadanju),
– faktor izvozne usmerjenosti (strukturni
delež prodaje na tujih trgih).
Podrobnejši kriteriji in merila, ki jih bo
upoštevala razpisna komisija, kot tudi zahtevana standardizacija ponudb, je določena v
razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega
razpisa.
18. Druge informacije o naročilu:
– nepopolnih in neustrezno označenih
vlog razpisna komisija ne bo obravnavala,
– za projekt se lahko prijavijo le srednja in
velika podjetja iz predelovalnih sektorjev slovenske industrije in gradbeništva s sedežem
v Republiki Sloveniji,
– ponudniki bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 45 dni od odpiranja ponudb,

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
si pridržuje pravico, da omeji število podjetij,
ki bodo vključena v projekt.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-989
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-32-50, faks 061/132-22-66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalce brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je
že v letu 1997 začelo z izvajanjem “Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije” na posameznih horizontalnih programih za povečanje konkurenčne sposobnosti slovenske industrije. Tako se je v letu 1998 že izvajal eden izmed
programov, namreč “Izobraževanje in usposabljanje vodilnih in strokovnih delavcev v podjetjih”, ki je bil namenjen predvsem proizvodnim podjetjem. Z izvajanjem takih in podobnih
programov želi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti izpopolniti znanje vodilnih in strokovnih delavcev v podjetjih, saj analize kažejo da
le-ti večinoma obvladajo tekoče poslovanje v
podjetju, primanjkuje pa jim znanja, ki so potrebna za vodenje podjetja v razmerah konkurenčnega mednarodnega okolja, zlasti o sodobnih metodah vodenja in strateškega upravljanja podjetij, marketinga, ter posebna in funkcionalna znanja z drugih področij.
Namen projekta je prispevati k povečanju
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije s prenosom relevantnega znanja v podjetja.
Program Sofinanciranja izobraževanja in
usposabljanja vodilnih in strokovnih delavcev
v podjetjih naj bi pokrival naslednja področja:
1. Vodenje trženja (prodajnega in nabavnega);
2. Komuniciranja in upravljanja s človeškimi viri;
3. Upravljanja in kontrola stroškov, finančna analiza in načrtovanje financiranja;
4. Celovit razvoj izdelkov in uvajanje
novih tehnologij;
5. Informatizacija poslovanja.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
sofinanciralo največ do 50% pogodbene
vrednosti usposabljanja.
Sredstva za program “Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja vodilnih in strokovnih delavcev v podjetjih” so predvidena v
okvirni višini 119.000.000 SIT, in se črpajo
iz proračunske postavke št. 1991 “Usposabljanje menedžerjev”.
Izvajalec mora zagotoviti za vsako enoto
usposabljanja (seminar, delavnica, modul,
itd.) minimalno število udeležencev (15 do
25), kar je pogoj za sofinanciranje ministrstva.
4. Kraj izvedbe: storitve izobraževanja se
bodo izvajale v podjetjih v Sloveniji.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: razpis je namenjen subjektom, ki so
registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: uredba o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije de-
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javnosti (Ur. l. RS, št. 34/94) in uredba o
spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 3/95).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne osebe in samostojni podjetniki morajo za izvajalce programov navesti in predložiti formalno
izobrazbo ter reference.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: izobraževalne organizacije se lahko prijavijo na vse navedene programe ali pa
le na posamezna področja.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok trajanja projekta je
predvidoma do 30. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor
industrija, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-35-95, faks 061/132-22-66, kontaktna oseba Andreja Jenko.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: posamezni izvod razpisne dokumentacije je na razpolago vsak
delovni dan med 9. in 11. uro do 15. 3.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek
5.000 SIT, ponudniki nakažejo s položnico
na ŽR 50100-630-10014, sklic: 18
21113-7141009, namen “Razpisna dokumentacija za Sofinanciranje izobraževanja in
usposabljanja vodilnih in strokovnih delavcev
v podjetjih” in pri dvigu dokumentacije predložijo kopijo nakazila.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 15. 3. 1999 v vložišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana do 15. ure ali
na pošto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, predmetom javnega naročila (“Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja vodilnih in strokovnih delavcev v podjetjih”), naslovom naročnika, naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte. Ponudbe, poslane po
pošti morajo biti poslane s povratnico.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Sektor industrija, Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
(18. 3. 1999) po zaključku razpisa ob 10.
uri na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5/II, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe v
tem postopku niso zahtevana.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo
samostojni podjetniki, pravne osebe ali skupine pravnih oseb, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
merila za priznanje sposobnosti, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb so:
I. Program, finančna konstrukcija, predlog sofinanciranja s strani ministrstva:
1. program in metodologija ter organizacija usposabljanja;
2. finančni del ponudbe (cena na enoto usposabljanja, to je seminar, delavnico,
modul, ipd.) ter predlog sofinanciranja s strani ministrstva (maksimalno do 50%);
II. Reference:
1. reference izobraževalnega podjetja
ter primerljivih programov usposabljanja;
2. reference izvajalcev izobraževanja
v okviru posamezne izobraževalne organizacije;
III. Dokazila o poslovni sposobnosti:
1. pozitivno finančno poslovanje v preteklih letih (bilance stanja in uspeha za 1995,
1996, 1997 oziroma 1998);
2. pozitivno tekoče poslovanje BON 2;
IV. Dokazila o registraciji:
1. izpisek iz sodnega registra z dokazili o registraciji za izobraževalno dejavnost;
2. samostojni podjetniki predložijo
ustrezna dokazila s katerimi izkazujejo sposobnost za opravljanje izobraževalne dejavnosti;
V. Izjave:
1. izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
2. izjava pooblaščene osebe izobraževalne organizacije, da bo v primeru izbora na
podlagi javnega razpisa organizacija izobraževanje izvajala izključno za gospodarske
družbe, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v področje D – predelovalna dejavnost ali F – gradbeništvo. (uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/94) in uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Ur. list RS, št. 3/95)).
Podrobnejše zahteve in zahtevana standardizacija ponudbe je določena v razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne more odstopiti od pogodbe po datumu javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
Razpisna komisija bo pri svojem delu upoštevala poleg formalnih pogojev tudi:
– dosedanje izkušnje na področju izobraževanja zaposlenih v proizvodnih podjetjih;
– predložene programe;
– finančni del ponudbe;
– navedbo podjetij za katere je bilo izvedeno izobraževanje v preteklem letu.
Podrobnejše zahteve in zahtevana standardizacija ponudbe je določena v razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
18. Druge informacije o naročilu
1. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in oblike.
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2. Na projekt se lahko prijavijo samo
izobraževalne organizacije, registrirane v Sloveniji.
3. Ponudba mora biti veljavna do
18. 3. 1999.
4. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnješega ponudnika v najkasneje v roku 45 dni od odpiranja ponudb.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o naročilu ni bila predhodno objavljena.
20.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-990
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, telefaks
061/132-22-66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: naročnik bo oddal javno naročilo z javnim
razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti nadaljuje z izvajanjem ‘Strategije povečevanja
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije’ na posameznih horizontalnih programih. V
okviru proračuna za leto 1999 je pripravljen
program sofinanciranja projektov “Avtomatizacija in informatizacija proizvodno tehnoloških procesov v podjetjih z delovno
intenzivno dejavnostjo”, katerih namen je
spodbujanje izvoza slovenskih podjetij.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti želi
podpreti napore podjetij v delovno intenzivnih panogah pri avtomatizaciji in informatizaciji tehnoloških procesov z namenom optimizacije proizvodnje, zmanjševanja stroškov in
povečevanja konkurenčnosti izdelkov s končnim ciljem povečanega izvoza slovenskih izdelkov na ciljnih trgih.
Razpis je namenjen srednjim in velikim
podjetjem iz delovno intenzivnih panog prednostno (tekstilna in oblačilna industrija, usnjarskopredelovalna industrija, lesnopredelovalna
industrija, kovinskopredelovalna industrija in
gradbeništvo). Na razpis prijavljena podjetja
naj bi že bila prisotna na tujih trgih (vsaj 50%
prihodka) ter bi z omenjenimi procesi in izboljšavami proizvodnih procesov povečala izvoz
in prodajo svojih izdelkov na tujih trgih.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
proces avtomatizacije in informatizacije ter
nadzora proizvodno tehnoloških procesov
sofinanciralo v višini 50%, ostalih 50% mora
zagotoviti podjetje samo.
Razpoložljiva sredstva v okviru proračunske postavke 5586 ‘’Izvajanje horizontalnih
programov v industriji’’ so namenjena v višini
145,000.000 SIT.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
v okviru razpisa sofinanciralo naslednje:
– nakup procesnih tehnologij,
– avtomatizacija proizvodnih procesov,
– optimizacija proizvodnih procesov,
– nadzorni sistemi proizvodnih procesov.
4. Kraj izvedbe: avtomatizacija in informatizacija proizvodno tehnoloških procesov v
podjetjih z delovno intenzivno dejavnostjo se
bo izvajala na sedežu izbranega ponudnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za specifičen poklic:
izvedba razpisa zahteva kadre z visoko uspo-

sobljenostjo za vsa področja, ki jih pokriva
predlagani projekt avtomatizacije in informatizacije proizvodno tehnoloških procesov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: projekt “Avtomatizacija in informatizacija proizvodno tehnoloških procesov v podjetjih z delovno intenzivno dejavnostjo” je eden od programov,
s katerim želi Slovenija dvigniti nivo konkurenčne sposobnosti slovenske industrije in
je v skladu z dokumentom Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije, ki ga je sprejela vlada leta 1996.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne osebe morajo za izvajalce projekta navesti formalno izobrazbo in reference in morebitna
priporočila.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: pravne osebe se lahko prijavijo
samo za izdelavo celotnega projekta.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: projekt mora biti končan najkasneje do 30. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, sektor za
industrijo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana,
tel. 178-32-50, faks 132-22-66.
Zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo pri kontaktni osebi Damjan
Hočevar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: posamezen izvod razpisne dokumentacije je na razpolago vsak
delovni dan med 9. in 11. uro od dneva
objave v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT,
ponudniki nakažejo s položnico na
ŽR
50100-630-10014,
sklic:
18
21113-7141009 namen: razpisna dokumentacija za projekt “Avtomatizacija in informatizacija proizvodno tehnoloških procesov z delovno intenzivno dejavnostjo”.
Pri dvigu dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o izvršenem vplačilu.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 22. 3. 1999 v vložišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5/II, Ljubljana (do 15. ure) ali na
pošto. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS, naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte. Ponudbe poslane po pošti, morajo biti
poslane s povratnico.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti (industrija), sektor industrija, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po zaključenem razpisu 25. 3. 1999 ob 12.
uri na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5/II, Ljubljana, velika sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe v
tem postopku niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilni pogoji so definirani v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
1. Poslovni načrt iz katerega je razvidna strategija z ovrednotenimi podjetniškimi
cilji kot rezultat avtomatizacije in informatizacije proizvodno tehnoloških procesov;
2. Projekt avtomatizacije in informatizacije proizvodno tehnoloških procesov;
3. Izobrazba in reference izvajalcev
projekta;
4. Finančni položaj podjetja (bilance stanja in uspeha) za leto 1996, 1997 in 1998;
5. Izpisek iz sodnega registra;
6. Izjava o zagotavljanju potrebne
vodstvene in strokovne ekipe za izvedbo projekta;
7. Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
8. Sklep o lastni udeležbi pri sofinanciranju projekta.
Podrobnejše zahteve in zahtevana standardizacija ponudbe je določena v razpisni
dokumentacije, ki je sestavni del razpisa.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne more odstopiti od ponudbe po datumu javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
1. Poslovna uspešnost podjetja;
2. Prisotnost na tujih trgih;
3. Predvideni učinki uvajanja avtomatizacije in informatizacije proizvodno tehnoloških procesov;
4. Kvaliteta pripravljenega projekta avtomatizacije in informatizacije proizvodno tehnoloških procesov.
Podrobnejši kriteriji meril in zahtevana
standardizacija ponudbe je določena v razpisni dokumentacije, ki je sestavni del razpisa.
18. Druge informacije o naročilu
1. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in oblike;
2. Na projekt se lahko prijavijo samo
podjetja, ki imajo sedež v Sloveniji;
3. Ponudba mora biti veljavna do
15. 6. 1999;
4. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 45 dni od odpiranja ponudb;
5. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti si pridržuje pravico, da omeji število
podjetij, katerim bodo dodeljena razpisana
sredstva.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o naročilu ni bila predhodno objavljena.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-991
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, telefaks
061/132-22-66.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: naročnik bo oddal javno naročilo z javnim
razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v
okviru proračuna za leto 1999 nadaljuje z
izvajanjem “Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije“ na posameznih horizontalnih programih za povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenske industrije.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je
projekt delil na dve vzporedni fazi. Prva faza
projekta je analitično svetovalni del projekta medtem ko je druga faza vzorčna izvedba skupnih aktivnosti podjetij na ciljnem trgu.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
prvo fazo financiralo v višini 100%, medtem
ko bo drugo fazo financiralo v višini 50%.
Obe fazi projekta sta izključno namenjeni
proizvodnim podjetjem, ki imajo za cilj poleg povečevanja izvoza tudi dvig dobičkonosnosti svojih proizvodov na ciljnem izvoznem trgu.
Celotna vrednost sofinanciranja je okvirno 134,000.000 SIT in bremeni PP 5586.
Cilji projekta so podpreti napore podjetij
za povečanje konkurenčnosti in izboljšanje
dobičkonosnosti v izvozu, kar pomeni nadomeščanje različnih oblik dodelavnih poslov s
povečevanjem deleža izvoza izdelkov pod
lastno blagovno znamko ali krovno blagovno
znamko na ciljni izvozni trg.
Prva faza
Svetovalna pomoč podjetjem bo usmerjena predvsem pri:
– analizi in razumevanju ciljnih izvoznih
trgov - potrebe in vrednote kupcev, konkurenca,obseg in rast trgov,vstopne ovire na
trgih, potencialna dobičkonosnost itd.;
– oblikovanje ponudbe, s katero je mogoče konkurenčno izpolnjevati zahteve izbranih trgov in tržnih segmentov;
– učinkovitem “definiranju“ ponudbe na
izbranih trgih - distribucijski kanali, prepoznavnost izdelkov oziroma razvoj blagovnih
znamk,cenovna politika itd.;
– oblikovanje in izvajanje potrebnih notranjih poslovnih izboljšav;
– koordinacija potrebnih resursov in aktivnosti, za katera so podjetja zainteresirana
pri prodiranju na atraktivne izvozne trge.
Svetovalna podjetja, ki se bodo prijavila
za prvo fazo projekta, bodo morala pripraviti
program dela za izboljšanje dobičkonosnost
podjetij v izvozu, kot tudi koordinirati aktivnosti v drugi fazi projekta, kjer bo poudarek
predvsem na aktivnostih podjetij.
Izbran pristop vključuje sledeče:
– prva faza projekta, ki vključuje predvsem analitično svetovalni in je namenjena
definiranju skupnih ciljev na področju izvoza
več podjetij, ki s svojim proizvodnim programom lahko oblikujejo del celovite ponudbe
slovenskih podjetij;
– na ravni podjetja bo uporabljen integriran pristop, ki vzporedno z napori za povečanje obsega prodaje in dobičkonosnost v izvozu, skozi svetovalne aktivnosti izboljšuje
tudi notranjo organiziranost podjetja na vseh
področjih poslovnih procesov v cilju dolgoročne konkurenčnosti podjetja;
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– definiranje optimalne oblike sodelovanja skupine slovenskih podjetij s podjetji ali
distribucijskimi kanali na ciljnem izvoznem
trgu;
– priprava ekonomsko poslovnih in finančnih kriterijev za izbor podjetij za drugo
fazo projekta.
Sredstva, namenjena za prvo fazo projekta, so v višini 22,000.000 SIT.
Prva faza projekta naj bi predvidoma trajala največ tri mesece.
Druga faza
V drugi fazi projekta, ki je namenjena
vzorčni izvedbi projekta, pa bo težišče aktivnosti prenešeno na podjetja, medtem ko bo
izbrana svetovalna organizacija iz prve faze
imela le vlogo koordinatorja aktivnosti med
podjetij v cilju uresničevanja ukrepov za izboljšanje dobičkonosnosti slovenskih podjetij v izvozu.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
v ta namen sofinanciralo ukrepe predlagane
iz prve faze projekta, ki pa niso direktno povezani s proizvodnjo za izvoz ampak nematerialne aktivnosti, iskanje najugodnejših nabavnih in prodajnih virov, priprava propagandno informativnega gradiva,oblikovanje in zagon skupnih proizvodnih in distribucijskih
podjetij na ciljnih trgih spremembe v organiziranosti posameznih poslovnih funkcij v podjetju s ciljem povečanja uspešnosti poslovanja itd.
Sredstva, namenjena za drugo fazo projekta, so v višini 112,000.000 SIT, s tem, da
ministrstvo sofinancira do 50% vrednosti druge faze projekta, medtem, ko morajo podjetja, ki bodo sodelovala v projektu, zagotoviti
lastno udeležbo druge faze projekta.
Trajanje projekta je 10 mesecev oziroma
do 31. 12. 1999 in vključuje v obeh fazah
osem glavnih točk:
a) Prva faza projekta (analitično svetovalni
del)
– priprava podjetja na sodelovanje v projektu;
– analiza poslovnih funkcij v podjetju;
– tržna analiza ciljnega trga;
– predlog ukrepov za izboljšanje izvozne
učinkovitosti posameznega podjetja;
– predlog internih ukrepov v podjetju na
posameznih poslovnih funkcijah;
Glede na omejena finančna sredstva bo
za sodelovanje podjetij v drugi fazi projekta
pomembna vrsta ekonomsko poslovnih in finančnih kriterijev, s katerimi bodo ocenjena
podjetja v prvi fazi projekta.
Prva faza projekta bo potekala vzporedno
z drugo fazo projekta, vendar morajo biti kriteriji za izbor podjetij, ki bodo sodelovala v
drugi fazi, izdelani najkasneje v treh mesecih
od začetka projekta.
b) Druga faza (vzorčno izvajanje projekta
“Nastopa slovenskih podjetij v tujini“):
– razvoj skupnih rešitev in ukrepov med
podjetji;
– predlog ukrepov za izboljšanje poslovanja v posameznih podjetjih;
– izvajanje notranjih ukrepov v posameznih podjetjih;
– izvajanje zunanjih ukrepov za skupni nastop slovenskih podjetij na ciljnem trgu.
4. Kraj izvedbe: sofinanciranje projektov
celovitega pospeševanja izvoza skupine podjetij iz sektorjev predelovalne dejavnosti slovenske industrije. Sredstva Ministrstva za
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gospodarske dejavnosti so namenjena samo
za sofinanciranje odobrenih projektov in niso
namenjena za ostale aktivnosti podjetja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo vsa srednja in
velika podjetja iz sektorjev predelovalne dejavnosti slovenske industrije, oziroma skupina proizvodnih podjetji s katerim se ustvarjajo tako imenovane skupine podjetij (cluster).
Projekt nima direktnega vpliva na mednarodno poslovanje ampak se želi povečati intenzivnost sodelovanja več podjetij pri skupnem
nastopu na tujih trgih.
5. (b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: projekt sofinanciranja celovitega pospeševanja
izvoza skupine podjetij je v skladu s “Strategijo povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije – “Horizontalni program
povečevanja dobičkonosne proizvodnje za
izvoz“
5. (c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: podjetja
morajo navesti strokovno ekipo, ki vodi oziroma bo vodila in odgovarjala za projekt v
podjetju, in način dela pri povezovanju z ostalimi podjetij, ki bodo sodelovali na projektu.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: sofinanciranje pospeševanja dobičkonosnega izvoza se smatra kot zaključena celota za katero je v fazi ponudbe izdelana zasnova projekta in opredeljeni glavni cilji
program ter zaključena finančna konstrukcija
celotnega projekta.
7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predstavi več alternativnih projektov celovitega pospeševanja izvoza, vendar bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti sofinanciralo samo varianto, ki bo imela pokrito finančno konstrukcijo in bo zadovoljevala kriterijem razpisa.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
naj bi trajal predvidoma do 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor za
industrijo, Kotnikova 5/II,1000 Ljubljana, tel.
178-32-50, faks, 132-22-66.
Zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo pri kontaktni osebi Franci Simon.
9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezen izvod
razpisne dokumentacije je na razpolago vsak
delovni dan med 9. in 11. uro do 16. marca
1999.
9. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek – 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s položnico na Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana na ŽR 50100-630-10014, sklic: 18
21113-7141009, namen “Razpisna dokumentacija za sofinanciranje dobičkonosnega
izvoza“ in pri dvigu dokumentacije predložijo
kopijo nakazila.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 16. 3. 1999 v vlo-
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žišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5/II, Ljubljana (do 15. ure) ali na
pošto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“,
številko javnega razpisa v Uradnem listu RS,
naslovom naročnika in naslovom ponudnika
na zadnji strani kuverte. Ponudbe, poslane
po pošti, morajo biti poslane s povratnico.
10. (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (industrija), Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
(19. 3. 1999) po zaključenem razpisu ob
9. uri na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/ II, Ljubljana, velika sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: sofinanciranje bo potekalo v skladu s pogodbo in v odvisnosti od
napredovanja projektnih aktivnosti.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo
vsa srednja in velika podjetja po zakonu o
gospodarskih družbah iz predelovalnih sektorjev slovenske industrije, skupine proizvodnih podjetij (konzorciji itd.).
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
merila za priznanje sposobnosti, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb so:
Na podlagi zbranih podatkov in izdelanih
raziskav v posameznih sektorjih industrije se
je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti odločilo, da ponudi zgoraj omenjeni projekt
“Pospeševanje dobičkonosnega izvoza predelovalnih sektorjev industrije“ vsem sektorjem predelovalne dejavnosti industrije.
Za sodelovanje v prvi fazi se lahko prijavijo svetovalna podjetja, ki bodo izpolnjevala
naslednje kriterije:
– pozitivno finančno poslovanje v zadnjih
treh letih in možnost zagotovitve zavarovanja
plačil;
– tehnični del ponudbe (izvedbeni predlog projekta);
– predlog kriterijev za izbiro podjetij za
drugo fazo projekta;
– finančni del ponudbe (število svetovalnih dni in cena svetovalnega dne - specificirano na posamezne vrste svetovalcev ter specifikacija ostalih stroškov, kot so potovanja
itd);
– reference svetovalnega podjetja in reference svetovalcev ki bodo sodelovali v projektu s poudarkom na specifičnem področju
nastopa na tujih trgih;
– kadrovska osnova svetovalnega podjetja;
– izkušnje na mednarodnih projektih in
mednarodne povezave svetovalnega podjetja na področju trženja in distribucije.
Proizvodna podjetja, ki se prijavljajo za
drugo fazo projekta s tem, da aktivno sodelu-

jejo že v prvi fazi projekta, pa morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– večji del prihodkov (vsaj 50%) morajo
ustvariti na trgih Evropske unije ali v ostalih
državah sveta;
– izdelan poslovni načrt, ki mora vsebovati podjetniško strategijo s kvantificiranimi
podjetniškimi cilji, segmentiranimi po trgih in
proizvodih;
– ocena katere poslovne funkcije v podjetju bi bilo potrebno okrepiti oziroma izboljšati;
– vizija uresničevanja druge faze v cilju
povečevanja dobičkonosnosti proizvodnje in
prodaje na ciljnem tujem trgu;
– predložiti finančni položaj podjetja (bilanca stanja in uspeha za leto 1996,1997 in
ocena za 1998)
– sklep o lastni udeležbi pri financiranju
projekta;
– izjava o nameri, da je podjetje pripravljeno sodelovati z ostalimi podjetji pri tržni
analizi,določitvi segmenta proizvodov, s katerim bi lahko skupno nastopali na ciljnem
trgu in izboljšanju internega poslovanja podjetja;
– zagotavljanje potrebne vodstvene in
strokovne ekipe za izvedbo projekta;
Kriteriji na podlagi katerih se bo vrednotila ponudba so v razpisni dokumentaciji, ki je
sestavni del tega razpisa.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne more odstopiti od ponudbe po datumu javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
Razpisna komisija bo v svojem delu upoštevala poleg formalnih pogojev tudi:
– splošno oceno projekta tako za prvo
kot drugo fazo projekta;
– zagotavljanje zavarovanja plačil za delež sofinanciranja projekta s strani Ministrstva
za gospodarske dejavnosti;
– faktor konkurence (sektor predelovalne dejavnosti, strukturni delež prodaje, trgi);
– faktor delovne intenzivnosti (ali se bodo
z povečevanjem izvoza kreirala nova delovna
mesta ali ne);
– regionalni vidik (regija v gospodarski rasti, regija v gospodarskem upadanju);
– faktor izvozne usmerjenosti (strukturni
delež prodaje na tujih trgih).
Kriteriji na podlagi katerih bodo vrednotene ponudbe so v razpisni dokumentaciji, ki je
sestavni del tega rapisa
18. Druge informacije o naročilu
1. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in oblike;
2. Ponudba mora biti veljavna do
30. 5. 1999;
3. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejših ponudnikov najkasneje v roku
tridesetih dni po izteku roka za prijavo na
razpis;
4. Podjetja prijavljena na razpis naj ne
bi bila vključena v program prestrukturiranja
oziroma SRD naj ne bi bil njihov večinski
lastnik.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu,če je bila objavljena: namera o naročilu ni bila predhodno objavljena.
20.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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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. 039-9/98
Ob-852
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Upravna enota Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, 3001, p.p. 432, telefaks
063/482-801.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, jamstvo za kvaliteto blaga,
dobavni rok, reference, rok plačila in odzivni čas.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121, PE Celje, Ljubljanska 3/a, 3000 Celje, za skupini I. in II.,
b) Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slovenska 29, 1001 Ljubljana, za skupine II.,
III. in IV.,
c) DZS Založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Dejavnost trgovine, Šmartinska 152,
za skupine I., II. in IV.,
d) Založba Obzorja, d.d., Maribor, Partizanska 3-5, 2000 Maribor, za skupino I.,
II., III. in IV.
6. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava pisarniškega materiala po skupinah:
I. skupina: registratorji, papir, mape
in zvezki,
II. skupina: tonerji, trakovi za printerje, fakse in računske stroje,
III. skupina: kuverte in obrazci,
IV. skupina: ostali material.
7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo oddajala posamično:
I. skupina: 1,800.000 SIT,
II. skupina: 1,800.000 SIT,
III. skupina: 1,800.000 SIT,
IV. skupina: 2,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: odstopanje v vrednosti najvišje in najnižje ponudbe je bilo 400.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998.
Republika Slovenija
Upravna enota Celje
Št. 013521
Ob-853
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 1. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za dobavo dostavnih vozil
4 × 4 Autocommerce, d.d., Auto Triglav,
Dunajska 122, 1000 Ljubljana, za lahka in
srednja dostavna vozila Štajerski avtodom,
d.d., Tržaška c. 38, 2000 Maribor.
6. (a)
(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.
7. Pogodbena vrednost: Autocommerce, d.d., Auto Triglav Ljubljana –
14,857.000 SIT, Štajerski avtodom, d.d.,
Maribor – 99,524.371 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 116,302.086 SIT, 14,857.000 SIT
(delna ponudba).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 18. 12. 1998;
Ob-8965.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-854
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna usposobljenost ponudnika, ponudbena cena in plačilni pogoji,
kompletnost ponujenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na okroglo, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Tovarna ulitkov Litostroj Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ulitki udarnih plošč za
mline tip KSG 90.60 kotla OP 380 b.
7. Pogodbena vrednost: 10,511.690 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,511.690 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: po drugem javnem razpisu je bila na podlagi ZJN
3. točka 34. člena sklenjena pogodba z
edinim ponudnikom.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 26/99
Ob-907
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, rok izvedbe, plačilni pogoji, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Državna založba Slovenije.
6. (a) Kraj dobave: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 5,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse za vrednost 5,100.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-203.
Mestna občina Velenje
Ob-891
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, plačilni pogoji in
druga merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) Moda-Lotus, d.o.o., Meljska 56,
2000 Maribor,
B) Labod, d.d., Seidlova 35, 8000 Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Republiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta in količina blaga je
razvidna iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
A) 22,309.980 SIT,
B) 18,698.862 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez PD):
1. 23.050 SIT, 21.300 SIT,
2. 6.550 SIT, 5.900 SIT,
3. 23.500 SIT, 22.000 SIT,
4. 6.700 SIT, 6.200 SIT,
5. 3.300 SIT, 2.990 SIT,
6. 3.300 SIT, 2.990 SIT,
7. 3.250 SIT, 2.990 SIT,
8. 3.250 SIT, 2.990 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, Ob-6033.
Slovenske železnice
Materialno poslovanje
Št. 13
Ob-911
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
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izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 25. 1. 1999 ob 9. uri, v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis št. 210/98 ni uspel,
ker po pregledu in ocenjevanju ponudb nista ostali popolni vsaj dveh ponudnikov.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-90 z dne 28. 12. 1998.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 8/99
Ob-925
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Osnovno merilo za izbor-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.
Izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno po predloženem ceniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga – trgovina,
d.d., Slovenska 29, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava pisarniških artiklov.
7. Pogodbena vrednost: 14,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,261.631 SIT, 6,118.694,11 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-918
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 29. 1. 1999.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila je
končna cena in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. A) Meso in izdelki iz mesa:
Sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Bistriške mesnine, d.d., Zadružna
ul. 4, Slovenska Bistrica,
2. Celjske mesnine, d.d., C. v Trnovlje 17, Celje,
3. Mesarija Gregorec Franc, s.p.,
Golniška c. 6, Kranj,
4. Mesarstvo Čadež, Čadež Anton,
s.p., Visoko 7 G, Visoko,
5. Mesarija Anton Arvaj, s.p., Britof
25, Kranj.
I. B) Perutninsko meso
Sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Pivka Perutninarstvo, d.d., Neverke 30, Košana,
I. C) Ribe:
Sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Živila Kranj, d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo,
II. A) špecerija – mešano blago
Sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja
Loka.
2. Živila Kranj, d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo.
II. B) Jajca
Sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Meja, Kmetijsko podjetje Šentjur,
d.d., C. Leona Dobrotinška 3, Šentjur.
6. (a) Kraj dobave: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva
38a, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: meso in izdelki iz mesa,
špecerija – mešano blago.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za meso in izdelke iz mesa: 8,
– za špecerijo – mešano blago: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9221.
JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Ob-928
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je cenovno
bolj ugoden in ponuja ugodnejše plačilne
pogoje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Koroška c. 1,
4000 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: skladišče Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: merilniki toplotne energije in rezervni deli po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: 41,654.523 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,824.512 SIT, 41,654.523 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1998,
Ob-8516.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Ob-948
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.,
Tržaška 27, 1370 Logatec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 26. januar 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– zmogljivost (moč motorja, prostornina
motorja, vrtilna frekvenca motorja, poraba
goriva, moč roke za kopanje, dvižna moč
nakladalne žlice, menjava olja (ur)),
– stroški na delovno uro oziroma cena,
– bližina servisa,
– zagotovljenost nadomestnih delov za
obdobje najmanj 10 let,
– nabavna cena/KW,
– ergonomija upravljalca stroja in preglednost kabine,
– potrebna frekvenca predvidenih nujnih
servisov,
– emisijske vrednosti,
– garancijska doba.
5.
6. (a) Kraj dobave: Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rovokopač (kobinirka) s
dvema zadnjima žlicama šir. 40 in 60
cm, instalacijo za kladivo, prednjo odpiralno žlico in prednjimi vilicami in kladivo za ta rovokopač.
7. Pogodbena vrednost: 11,046.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja 13,607.097 SIT, najnižja
9,870.350 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 87 z dne 28. 12. 1998, Ob-9044.
Komunalno podjetje, d.o.o.
Logatec
Ob-950
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 lesa in izdelkov iz lesa.
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3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 28. 1. 1999.
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: vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Sklop 1: Finales, d.o.o., Nasipi 52,
1420 Trbovlje.
Sklop 2: Povšeles, d.o.o., Ravne nad
Šentrupertom 1, 1273 Dole pri Litiji.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: les in izdelki iz lesa:
– sklop 1: les,
– sklop 2: izdelki iz lesa.
Količine iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjeni vrednosti sklopov sta:
– sklop 1: 79,863.315,00 SIT,
– sklop 2: 1,620.937,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
Sklop 1: 3
Sklop 2: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: najnižja 79,863.315 SIT, najvišja 94,400.100 SIT.
Sklop 2: najnižja 1,601.250 SIT, najvišja 1,620.937,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998, Ob-9224.
RTH, d.o.o. Trbovlje
Št. 8/99
Ob-951
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): osnovno merilo za izbor - 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.
Izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno po predloženem ceniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga - trgovina,
d.d., Slovenska 29, 1001 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava pisarniških artiklov.
7. Pogodbena vrednost: 14,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,261.631 SIT in 6,118.694,11 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998.
14.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Št. 26
Ob-1009
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, rok izvedbe, plačilni pogoji, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Državna založba Slovenije.
6. (a) Kraj dobave: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 5,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse za vrednost 5,100.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999,
Ob-203.
Mestna občina Velenje
Št. 81-33/59
Ob-1012
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene pozitivne reference ponudnika za dobavo identične opreme,
– krajši dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
1231 Ljubljana-Črnuče.
6. (a) Kraj dobave: RTP Kleče, RTP Beričevo.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: nabava drobne opreme in materiala za izvedbo projekta zamenjave VN opreme v RTP
Kleče in RTP Beričevo.
7. Pogodbena
vrednost:
10,996.070,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
9,896.463 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,265.406 SIT, 10,996.070,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9131.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št.
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 32
Ob-1008
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
1001 Ljubljana, p.p. 4251.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 12. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša ponudba glede na
razpisana merila:
1. Ponudbena cena 40%,
2. Rok izvedbe 10%,
3. Usposobljenost ponudnika 10%,
4. Referenčni objekti 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring, d.d. Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: adaptacija in rekonstrukcija pritličja obstoječega objekta za potrebe laboratorijev in ureditev pisarn, Novo mesto, Šmarješka cesta 2.
7. Pogodbena vrednost: 45,200.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,091.212,60 SIT, 42,966.766 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 78, z dne 20. 11. 1998, Ob-7140.
Veterinarski zavod Slovenije

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. 01-5/136-99
Ob-855
1. Naročnik, poštni naslov: Ekonomska
fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
18, Trzin.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje storitev čiščenja fakultetnih prostorov z okolico in materialom za čiščenje za dobo dvanajstih mesecev.
7. Pogodbena vrednost: 25,973.136 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,808.292 SIT, 23,606.065,80 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Ob-857
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): izkušnje na delih in v večjih termoenergetskih objektih, strokovna usposobljenost
ponudnika, kadrovska sestava in razpoložljivost, cena, kompletnost ponujenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– SOL Intercontinental, Bežigrad 15,
1000 Ljubljana – sklop 1,
– SGP Zasavje, Savinjska c. 15, 1420
Trbovlje – sklop 2 in 3.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradbeno vzdrževalna dela in dela strežnikov transportnih trakov.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 47,282.423 SIT,
– sklop 2+3: 69,273.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
56,379.206
SIT,
47,282.423 SIT,
– sklop
2+3:
72,230.400
SIT,
52,800.000 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 19/99
Ob-858
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: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk:
– najnižja cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– rok izvedbe za posamezno število glasila 15 točk,
– rok izvedbe za posamezno številko priloge 15 točk,
– reference 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafis, d.o.o., Rače.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oblikovanje in tehnično urejanje, lektoriranje
in tisk javnega glasila Ptujčan in priloge
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj in dostava glasila do pošte Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 4,432.320 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,429.600 SIT, 4,432.320 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca: 6
ponudb je bilo nepopolnih.
12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998.
Mestna občina Ptuj
Št. 19/99
Ob-859
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: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena 85 točk,
– plačilni pogoji 5 točk,
– reference 5 točk,
– usposobljenost 5 točk.
Po pregledu in ocenjevanju ponudb nista ostali 2 popolni ponudbi, zato je naročnik sprejel sklep o ponovnem razpisu.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih in pomožnih prostorov
Mestne občine Ptuj.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca: 2
ponudbi nista bili popolni.
12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998.
Mestna občina Ptuj
Št. 19/99
Ob-860
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: 21. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena 85 točk,
– plačilni pogoji 5 točk,
– reference 5 točk,
– dostava 5 točk.
Zbir dodeljenih točk v postopku ocenjevanja ponudb je bila podlaga za izbiro najugodnejšega ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, Ljubljana, dejavnost trgovine, Šmartinska 152, hala XII, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava pisarniškega in računalniškega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 4,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po specifikaciji blaga znaša vrednost
najnižje ponudbe 161.567,25 SIT, vrednost
najvišje pa 205.826,10 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998.
Mestna občina Ptuj

Št. 010164
Ob-856
1. Naročnik, poštni naslov: JP Vodovod
Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: reference,
sistem za zagotavljanje kakovosti, medlaboratorijske primerjave, tehnična opremljenost, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, p.o., Prvomajska 1, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje monitoringa podtalnice.
7. Pogodbena
vrednost:
5,916.629 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,916.629 SIT in 5,127.660,25 SIT.
11., 12. 13.
Javno podjetje,
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 11
Ob-892
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji, cena,
reference, rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: WEBO, d.o.o., Šlandrova
4, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odstranjevanje nevarnih gospodinjskih odpadkov, ki se zbirajo in začasno skladiščijo
na odlagališču komunalnih odpadkov
Barje v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev.
7. Pogodbena vrednost: 7,636.582,50
SIT (za količine po razpisni dokumentaciji).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,924.237,50 SIT, 7,636.476 SIT.
11., 12.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 12
Ob-893
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji, cena,
reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za izvajanje prevozniških storitev materiala za odlagališče komunalnih odpadkov
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Barje v letu 1999: Avtoprevozništvo Vinko
Zajc, Velika Ilova gora 12, Videm in Tomaž
Maver, Velike Reberce 1, Zagradec (dogovor o skupnem sodelovanju),
– za izvajanje del z nakladačem za odlagališče komunalnih odpadkov Barje v letu
1999: Gradis SPO, d.d., Šmartinska 32,
Ljubljana,
– za sanacije črnih odlagališč v letu
1999: Anton Dolinšek, Orlova 18, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje prevozniških storitev materiala in izvajanje del z nakladačem za odlagališče komunalnih odpadkov Barje v letu
1999 ter sanacija črnih odlagališč v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost:
– za izvajanje prevozniških storitev materiala:
– obratovalna ura: 3.600 SIT/uro,
– 1 m3 prepeljanega materiala znotraj
odlagališča: 128 SIT/m3,
– 1 m3 prepeljanega materiala Verd –
odlagališče Barje: 650 SIT/m3;
– za izvajanje del z nakladačem:
– obratovalna ura: 6.500 SIT/uro;
– za sanacijo črnih odlagališč:
– 1 m3 odpadnega materiala: 930
SIT/m3.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za izvajanje prevozniških storitev materiala:
– obratovalna ura: 4.000 SIT/uro –
3.600 SIT/uro,
– 1 m3 prepeljanega materiala znotraj
odlagališča: 180 SIT/m3 – 128 SIT/m3,
– 1 m3 prepeljanega materiala Verd –
odlagališče Barje: 695 SIT/m3 – 625
SIT/m3;
– za izvajanje del z nakladačem:
– obratovalna ura: 9.700 SIT/uro –
6.500 SIT/uro;
– za sanacijo črnih odlagališč:
– 1 m3 odpadnega materiala: 1.100
SIT/m3 – 930 SIT/m3.
11., 12.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-955
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BPI, d.o.o., Mlinska ul. 32,
Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije, idejni
projekt za AC odsek Fram–Hajdina.
7. Pogodbena vrednost: 90,977.726 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 101,495.315 SIT, 90,977.726 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 65 z dne 25. 9.
1998.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Ob-956
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J. V. Tiring, d.o.o., Mačkovci 56, Domžale + Geodetska fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fotogrametrijo
Zagreb, Kačičeva 26, Zagreb + Geofoto,
d.o.o., Zagreb, Hercegovačka 61, Zagreb.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Šentvid–Koseze; izdelava topografskih
načrtov 1:1.000.
7. Pogodbena vrednost: 6,978.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,893.500 SIT, 6,978.500 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Ob-957
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LUZ – ljubljanski urbanistični zavod, Vojkova 57, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: razbremenilna cesta Želodnik–Vodice; lokacijski načrt in idejni projekt, pododsek obvoznica Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 51,165.605
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,011.818 SIT, 51,165.605 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

Št.
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Št. 10202
Ob-972
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slovenčeva 95, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: primarni vodovod po Dunajski cesti od severne obvoznice do Ulice 7. septembra.
7. Pogodbena vrednost: 926.550 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,086.300 SIT in 926.550 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. št. 67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Št. 10202
Ob-973
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IEI, Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o. Jadranska 28, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradnja vodovodnega omrežja ob Cesti dveh
cesarjev in Mokrški ulici.
7. Pogodbena vrednost: 4.803.150 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,893.675 SIT in 4,787.175 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. št. 67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Št. 10202
Ob-974
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in
roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV d.d. Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacijo meteornega kanala od črpališča Brdo do izpusta v Glinščico.
7. Pogodbena vrednost: 1.278.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,397.812,50 SIT in 1,278.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. št. 67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Št. 10202
Ob-975
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in
roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slovenčeva 95, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija kanalizacije po Ižanski cesti.
7. Pogodbena vrednost: 3,778.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,012.920 SIT in 3,778.620 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. št. 67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Št. 10202
Ob-976
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slovenčeva 95, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgradnja vodovoda po Jurčkovi cesti.
7. Pogodbena vrednost: 3,610.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,823.350 SIT in 3,610.350 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. št. 67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Št. 10202
Ob-977
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in
roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slovenčeva 95, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija vodovoda v naseljih Brest – Matena
– Tomišelj – Strahomer.
7. Pogodbena vrednost: 16,709.850 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,242.350 SIT in 16,709.850 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. št. 67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Št. 10202
Ob-978
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (po-

nudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slovenčeva 95, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgradnja vodovoda in kanalizacije po cesti
XVI, XVII, XVIII, XIX, Pod jezom, Cesti na
Vrhovce, Cesti Dolomitskega odreda – v
območju urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci.
7. Pogodbena vrednost: 7,242.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,460.325 SIT in 7,242.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. št. 67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Št. 10202
Ob-979
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slovenčeva 95, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija vodovodnega omrežja v Fužinah –
MS 5/2.
7. Pogodbena vrednost: 1,022.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,171.500 SIT in 1,022.400 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. št. 67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
Št. 10202
Ob-980
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slovenčeva 95, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija vodovoda v Štepanjskem naselju.
7. Pogodbena vrednost: 7,976.850 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,615.850 SIT in 7,976.850 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur. l. št.
67/97.
13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Št. 178/1812
Ob-851
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 3. točko 55. člena zakona o
javnih naročilih se odda javno naročilo brez
javnega razpisa proizvajalcu rezervnih delov, firmi Fisher-Rosemount, ker je edina
sposobna za dobavo pretvornikov diferenčnega tlaka in HART komunikatorja in je tudi
verificirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fisher-Rosemount, Blegistrasse 21, 6341 Baar, Switzerland.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. pretvornik diferenčnega tlaka –
10 kom,
2. HART komunikator – 1 kom.
7. Pogodbena vrednost: 14,814.522 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-897
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: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. NAB.UV.BV.Št. 3,
dne 11. 1. 1999 je ugotovila, da je glede
na tehnične zahteve NEK-a, glede na nuj-

nost dobave (projekt se bo izvajal v času
remonta 1999), edini možni dobavitelj firma
Raytheon, ki je proizvajalec vložnega stroja,
na katerem se bo izvajala modifikacija. Na
podlagi teh ugotovitev se je strokovna komisija odločila, da odda javno naročilo po 55.
členu ZJN.
3. Datum izbire: 13. 1. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Raytheon Engineers, 5555
Greenwood Plaza Blvd., Suite 100, Englewood, Co. 80111.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izvedba modifikacije na
vložnem stroju.
7. Pogodbena vrednost: 10,960.000 SIT.
8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 3-23
Ob-923
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: 55. in 56. člen ZJN.
3. Datum izbire: 4. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini izvajalec z vso tehnično in
razvojno podporo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Balder, d.o.o., Teslova 30,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izvedba procesa osvetljevanja 7-metrskih substratov.
7. Pogodbena vrednost: 5,150.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
Št. 94/99
Ob-993
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
biologijo, Večna pot 111, 1001 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: oprema, ki
je predmet javnega naročila, je strogo namenska in mora biti strogo prilagojena za
nadgradnjo transmisijskega elektronskega
mikroskopa Philips 100, ki ga je pridobil
Nacionalni inštitut za biologijo iz sredstev
PHARE 1997 – kmetijstvo, po razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. SL9704.01.02/7 in ga bosta
Biotehniška fakulteta – oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo, skupno uporabljali. Ker proizvajalec jamči za
kvaliteto osnovne opreme ob uporabi originalne dodatne opreme je smotrno nabaviti
opremo istega proizvajalca, ki ga zastopa
izbrani dobavitelj – izvajalec Sanolabor,
d.d., Ljubljana, ki je bil izbran na podlagi
javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano,
št.
SL9704.01.02/7 s sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika za projekt Nabava
analitične laboratorijske opreme (Ur. l. RS,
št. 6/99).
3. Datum izbire: 4. 3. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): osnovno merilo za dodelitev naročila je kompatibilnost opreme proizvajalca Philips k transmisijskemu elektronskemu
mikroskopu Philips 100.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Biološko središče,
Ljubljana, Večna pot 111.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– Gatan 792/10 Bio Scan kamera z
dodatnim računalnikom in programsko
opremo (YAG/1K/b),
– nosilec za kamero,
– vmesnik,
– nosilec,
– katode,
– set dodatnih delov,
– barvni video printer,
– lomilec steklenih nožev,
– stereomikroskop za pripravo preparatov.
7. Pogodbena vrednost: 19,606.860 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za biologijo

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

Št. 404-08-447/98
Ob-924
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: naročilo se
oddaja na podlagi 7. točke prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje splošnih in posebnih izločilnih kriterijev, celovitost ponudbe,
cena, rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SING, d.o.o., podjetje za
strojništvo, gradbeništvo in inženiring, Ravenska vas 5a, Zagorje ob Savi.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev objekta 501.
OVTP Šentvid za namensko uporabo
VERC, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,834.111 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,953.663 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,581.662 SIT, 13,834.111 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih
Št. 1/18/99
Ob-879
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojnovarstveni zavod Koroška vrata, Smetanova 34/a, 2000 Maribor, tel.
062/212-184, 28-101, faks 212-184.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Smetanova
34/a in enote Kosarjeva, Kamnica, Bresternica, Selnica, Lavričeva, Ribiška.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 10. 4. 1999
do 9. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vzgojnovarstveni zavod Koroška vrata, Maribor, Smetanova 34/a.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Medved Heleni ali
Mikec Zlatki, uprava vrtca, od 15. 2. 1999
do 22. 2. 1999, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51800-603-31210 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa – do 5. 3. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vzgojnovarstveni zavod Koroška vrata, Smetanova 34/a, Maribor, prevzemnik: Medved Helena ali Mikec Zlatka.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 3. 1999 ob
13. uri, na naslovu naročnika, Smetanova
34/a, Maribor (uprava vrtca).
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7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vzgojnovarstveni zavod
Koroška vrata, Maribor
Št. 8/99
Ob-880
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5,
2000 Maribor, tel. 062/319-321, faks
062/318-981.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Oblakova 5,
v upravi vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Otona Župančiča,
Maribor, Oblakova 5.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Mariji Pelicon, uprava vrtca, od 15. 2. 1999 do 22. 2. 1999,
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51800-603-33717 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa – do 5. 3. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5, 2000 Maribor, prevzemnica: Marija Pelicon, uprava vrtca.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 3. 1999 ob
12. uri, na naslovu naročnika, Oblakova 5,
uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Otona Župančiča, Maribor
Št. 8/99
Ob-881
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Jadvige Golež, Betnavska c.
100, 2000 Maribor, tel. 062/314-769,
faks 062/307-198.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Betnavska
c. 100, na upravi vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutninsko meso in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Jadvige Golež, Maribor, Betnavska c. 100.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Zvonki Merc, uprava vrtca, od 15. 2. 1999 do 22. 2. 1999,
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51800-603-31247 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Jadvige Golež, Betnavska c. 100, Maribo, prevzemnica Zvonka Merc, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 1999 ob
8. uri, na naslovu naročnika, Betnavska c.
100, uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Jadvige Golež, Maribor
Ob-882
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Tezno, Dogoška cesta 20,
2000 Maribor, tel. 062/412-909, faks
062/413-653.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Dogoška c.
20, v upravi vrtca in enote Miklavž, Dobrovce in Rogoza.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 15. 4.
1999 do 14. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Tezno, Maribor, Dogoška cesta 20.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Vesni Božnik, uprava vrtca, od 15. 2. 1999 do 22. 2. 1999,
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51800-603-31273 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa do 12. ure, to je
do 5. 3. 1999.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Tezno, Dogoška cesta
20, 2000 Maribor, prevzemnica Vesna Božnik, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob
12. uri, na naslovu naročnika, Dogoška c.
20, uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Tezno, Maribor
Št. 11/99
Ob-883
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska Bistrica,
tel.
062/811-161,
faks
062/811-470.
2. (a) Kraj dobave: enote vrtca:
– Ciciban, Tomšičeva 1,
– Sonček, Zidanškova 1,
– Zg. Polskava, Ingoličeva 3,
– Sp. Polskava, Sp. Polskava 245,
– Pragersko, Karla Paja 20,
– Leskovec 67,
– Makole, Makole 39,
– Studenice, Studenice 53,
– Mehurčki Poljčane, Bistriška 64,
– Pikapolonica, Kajuhova 6-8,
– Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 23.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zamrznjena prehrana,
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8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna živila,
9. sokovi,
10. začimbe.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 1999
do 30. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika pri Ivani Leskovar, od 15.
2. 1999 do 22. 2. 1999, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51810-603-32218 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa do 5. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska Bistrica, prevzemnica: Ivana Leskovar, Zidanškova 1/a, Slovenska Bistrica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 3. 1999 ob
12. uri, na naslovu naročnika, Zidanškova
1/a, Slovenska Bistrica.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica
Št. 94/99
Ob-884
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6,
2000 Maribor, tel. 062/210-481, faks
062/226-881.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Gledališka
6, na upravi vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
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1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 30. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Ivana Glinška, Maribor, Gledališka 6.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Mariji Šegula, na
upravi vrtca, od 15. 2. 1999 do 22. 2.
1999, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51800-603-31226 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa (do 5. 3. 1999)
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6, 2000 Maribor, prevzemnica Marija
Šegula, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 3. 1999 ob
13.30, na naslovu naročnika, Gledališka 6.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere,
če je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Ivana Glinška, Maribor
Št. 69/99
Ob-885
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Jožice Flander, Fochova 51,
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2000 Maribor, tel. 062/302-771, faks
062/319-918.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Fochova 51,
v upravi vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 1999
do 30. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Jožice Flander, Maribor, Fochova 51.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Katarini Zupančič,
uprava vrtca, od 15. 2. 1999 do 22. 2.
1999, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51800-603-31301 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa, do 5. 3. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Jožice Flander, Fochova 51, 2000 Maribor, prevzemnica Katarina Zupančič, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob
8. uri, na naslovu naročnika, Fochova 51,
uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Jožice Flander, Maribor
Št. 20/99
Ob-896
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Preserje, Preserje 60,
1352 Preserje, tel. 061/631-028, faks
061/631-028.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Preserje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah: mleko in mlečni izdelki, meso
in mesni izdelki, ribe in konz. ribe, olja,
sadje in zelenjava, sadni sokovi, žita in
mlevski izdelki, kruh in pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki, ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,600.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Osnovna šola Preserje,
Preserje 60, 1352 Preserje (tajništvo šole).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 1999 do
27. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun Osnovne
šole
Preserje,
št.
50101-603-50108.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Preserje, Preserje 60, 1352 Preserje.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 1999 ob 13. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, pogoje,
določene z razpisno dokumentacijo (rok dobave, rok plačila, odzivni čas, kontrola kvalitete, garancija banke) in ponujena cena za
skupino blaga.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
z izbranimi ponudniki bo sklepana letna pogodba za dobavo posameznih skupin blaga.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Osnovna šola Preserje
Št. 013356
Ob-930
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
2. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– razglednice in voščilnice splošnega programa v okvirni vrednosti
32,000.000 SIT,
– razglednice in voščilnice velikonočni program v okvirni vrednosti 17,000.000
SIT,
– razglednice in voščilnice božično-novoletni program v okvirni vrednosti
55,000.000 SIT.
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(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
104,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
do 30. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10,
Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-2311, soba št. III. nadst.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 3. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, položnica ali
virmanski nalog žiro račun 51800-601-180.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-2311.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 10. uri.
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):
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe, v višini 500.000 SIT,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preizkave, da ponudnikovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– 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. 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 trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).
9., 10.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 12/99
Ob-875
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Vančka Šarha, Smoletova 7,
tel. 062/312-560, faks 062/312-560, Maribor.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Smoletova
7, v upravi vrtca, enota: Razvanje, Razvanjska c. 64, Hoče, Šolska ul. 12, Slivnica,
Mariborska c. 8.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava in jajca,
3. pekovski izdelki,

4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutninsko meso in izdelki;
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
a) zmrznjena prehrana,
b) olja,
c) razna prehrana:
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Vančka Šarha, Smoletova 7, Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Zdenki Vogrinec,
uprava vrtca od 15. 2. 1999 do 22. 2.
1999 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR: 51800-603-31317 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika
v 20 dneh po objavi razpisa do 5. 3. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Vančka Šarha, Smoletova 7, Maribor, prevzemnik Zdenka Vogrinec, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob
10. uri na naslovu naročnika, Smoletova 7,
Maribor, uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba za dobavo blaga po skupinah v skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera bi bila objavljena.
11. Številka in datum objave v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 8 z dne 13. 2. 1999.
Vrtec Vančka Šarha
Št. 16/99
Ob-876
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32,
Maribor tel. 062/213-126, 219-151, faks
062/219-151.
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2. (a) Kraj dobave: Maribor, Tomšičeva
32, v upravi vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki,
8.a zmrznjena prehrana,
8.b ribe,
8.c olja,
8.d razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 1999
do 30. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Borisa Pečeta, Maribor, Tomšičeva 32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Nevi Prah, uprava
vrtca od 15. 2. 1999 do 22. 2. 1999 od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT, na ŽR 51800-603-31205 – za razpisano dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov v 20 dneh
po objavi razpisa do 5. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32, Maribor, prevzemnik Neva Prah,
uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in št. Uradnega lista RS, ter navedbo predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 3. 1999 ob
12. uri na naslovu naročnika Tomšičeva 32,
uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere,
če je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
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11. Številka in datum objave v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 8 z dne 13. 2. 1999.
Vrtec Borisa Pečeta,
Maribor
Št. 8/99
Ob-877
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Pohorskega bataljona Limbuš,
Ulica h. št. Šolska ul. 25, Limbuš, tel.
062/631-111, faks 062/631-111,
2. (a) Kraj dobave: Limbuš, Šolska ul.
25, v upravi vrtca in v enoti Ruše.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skuinah:
a) južno sadje in zelenajva,
b) domače sadje in zelenjava,
c) pekovski izdelki,
d) mleko in mlečni izdelki,
e) meso in mesni izdelki,
f) perutnina in izdelki,
g) moka in testenine,
h) razni prehrambeni izdelki
– zmrznjena prehrana,
– ribe,
– olja,
– razna prehrana,
d) sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 30. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Pohorskega bataljona, Limbuš, Šolska ul. 25.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Sonji Mithans, uprava vrtca od 15. 2. 1999 do 22. 2. 1999 od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51800-603-31268 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa do 5. 3. 1999 do
12. ure, prevzemnik: Sonja Mithans.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številka Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
(b)
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 3. 1999 ob
10. uri na naslovu naročnika, Šolska ul. 25,
uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
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– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji določeni
z razpisno komisijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere,
če je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
11. Številka in datum objave v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 8 z dne 13. 2. 1999.
Vrtec Pohorskega bataljona Limbuš
Št. 7/99
Ob-878
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec – Pobrežje, Cesta 14. divizije 14/a, tel. 062/303-345, telefaks
062/312-522, Maribor.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Cesta
14. divizije 14/a, v upravi vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenajva,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki,
8.a zmrznjena prehrana,
8.b ribe,
8.c olja,
8.d razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 30. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Pobrežje, Maribor,
Cesta 14. divizije 14/a.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Dragici Kek, uprava vrtca od 15. 2. 1999 do 22. 2. 1999 od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na ŽR 51800-603-31289 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa do 5. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Pobrežje, Cesta
14. divizije 14/a, Maribor, prevzemnik: Dragica Kek, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 3. 1999 ob
8. uri na naslovu naročnika Cesta 14. divizije 14/a, uprava vrtca.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
11. Številka in datum objave v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 8 z dne 13. 2. 1999.
Vrtec Pobrežje Maribor
Št. 10/99
Ob-992
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, 062/22-86-585.
2. (a) Kraj dobave: fco laboratorij –
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski material v
obsegu:
– reagenti in ostali materiali za analizatorje,
– laboratorijski testi,
– kemikalije,
– laboratorijski potrošni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
95,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9, Maribor,
pravna služba.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, št.
51800-603-31999.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9, Maribor, pravna služba.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9, Maribor, sejna soba.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): najnižja cena, plačilni pogoji in v razpisni dokumentaciji zahtevani
dokumenti.
9., 10.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
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Št. 404-08-357/98
Ob-998
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.
2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. mlečni izdelki s kratkim rokom
trajanja,
2. mlečni izdelki z daljšim rokom
trajanja,
3. siri,
4. ostalo: sladoled kornet, sladoled lonček 140 g, mleko v prahu.
Količina in specifikacija blaga je razvidna
iz razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
150,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: maj 1999–
maj 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat,
tel. 061/171-25-86, soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 13. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 63/98), na račun št.
50100-637-55216.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba, ne odpiraj, MORS
PUS 63/98 – mleko in mlečni izdelki”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 16. 3. 1999 ob 9. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: da izpolnjuje
formalne delovne in tehnične pogoje, ter
ostali kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
8.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, kont. oseba Marjeta Bartol,
tel. 061/171-2155.
10.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-1000
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, 1113
Ljubljana, faks 061/171-2148.
2. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Centralno tehnično
skladišče, Leskoškova ul. 6, Vojašnica

Franc Rozman Stane, 1000 Ljubljana, Moste-Polje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli za specialna vozila Puch in Pinzaguer, tovorna vozila Mercedes Benz ter MB-Unimog, izdelana za vojaške potrebe.
(c) Ocenjena vrednost naročila: 20 mio
SIT v letu 1999.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
do 31. 12. 1999, za vrednost, navedeno v
točki 2.c.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, kont. oseba
Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, prvo nadstropje, soba št. 365, vsak delovni dan med
11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in številko javnega razpisa MORS PUS-12/99), na račun
št. 50100-637-55216.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25,
1113 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba PUS-12/99 – dobava rezervnih delov za Puch, Pinzgauer, MB, MB-Unimog”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 24,
Ljubljana, soba št. 150.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– cenik rezervnih delov in
– pogodba s proizvajalcem zadevnih vozil o generalnem zastopstvu za Republiko
Slovenijo ali pogodba z generalnim zastopnikom za Republiko Slovenijo ob predložitvi
te pogodbe ali izjava proizvajalca za zastopstvo v Republiki Sloveniji za zadevno javno
naročilo.
Ponudnikom, ki bodo po tem javnem razpisu pridobili sposobnost, bo to ob izpolnjevanju drugih pogojev, upoštevano za pridobitev koncesije za promet z vojaškim orožjem in opremo do 31. 12. 2000, po 77.
členu zakona o obrambi (Ur. l. RS, št.
82/94, 44/97, 87/97).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 24, kont. oseba Dušan Plavec, tel. 061/171-2561.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa: do 2. 4. 1999.
10.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št.
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Št. 3
Ob-1007
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva
22, 2000 Maribor, tel. 062/101-700, faks
062/101-700.
2. (a) Kraj dobave: Maribor, Groharjeva
22, uprava vrtca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. južno sadje,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki,
8.a) zamrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
(c)
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 30. 3. 2000.
4. (a)
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Ireni Alatič, uprava
vrtca, od 15. 2. 1999 do 22. 2. 1999, od
8. do 12. ure.
(c)
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa do 5. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva 22, 2000 Maribor, prevzemnica Irena Alatič, uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj!” in številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob
13.30, na naslovu naročnika, Groharjeva
22, uprava vrtca.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, določeni
z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo v skupinah v skladu
s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Studenci Maribor
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ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 351-17/1999
Ob-926
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož, 062/701-721.
2. Kraj izvedbe del: Občina Ormož.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– gradbena dela – 3,000.000 SIT,
– slikopleskarska dela – 5,000.000
SIT,
– keramičarska dela – 2,000.000
SIT,
– mizarska in steklarska dela –
3,000.000 SIT,
– podopolagarska dela – parketarska dela, PVC, tekstilni tlaki –
1,000.000 SIT,
– krovska dela – 4,000.000 SIT,
– kleparska dela – 1,000.000 SIT,
– vodoinstalaterska
dela
–
5,000.000 SIT
– radiatorsko
ogrevanje
–
5,000.000 SIT,
– elektroinstalacije – 9,000.000
SIT.
(a), (b)
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
38,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: leto 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 2. 1999.
(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: 8. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 3. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož, soba št. 4.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: s.p., d.o.o.,
d.d.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
10.
Občina Ormož
Ob-929
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p., 2374,
Ljubljana, faks 061/1889-509.
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2. Kraj izvedbe del: Mestna občina
Ljubljana.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo vzdrževalnih in intervencijskih gradbenih del na
vročevodnem in parovodnem omrežju
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o. Ocenjena vrednost celotnega naročila 20,000.000 SIT.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost posameznega javnega naročila bo odvisna od posameznih vzdrževalnih
del oziroma intervencije.
4. Predvideni čas izvedbe: od aprila
1999 do maja 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, soba I/35, tajništvo Sektorja daljinskega ogrevanja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 1999
do 26. 2. 1999 od 8. do 14. ure, vsak
delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
št. 50104-601-15437 s sklicem na št.
SDO-13/99. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: ponudbo je potrebno predložiti do 8.
3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: osebno na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, soba I/34, tajništvo Sektorja daljinskega ogrevanja, ali po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba – predhodno ugotavljanje sposobnosti – vzdrževalna in intervencijska gradbena dela – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 3. 1999 ob
12. uri v sejni sobi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, Verovškova 62, Ljubljana, kont. oseba
Štefan
Marenče,
dipl.
inž.
tel.
061/1889-521.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Javni razpisi
Ob-910
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5-283 /98) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo)
javni razpis
za sofinanciranje nekomercialnih
javnih glasil z okoljsko in prostorsko
vsebino
1. Ime in sedež uporabnika ter predmet
razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
Predmet razpisa je sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil (periodični tisk), ki
na strokoven ali poljudno-strokoven način
obravnavajo problematiko okolja in prostora.
2. Ministrstvo bo skladno s merili, navedenimi v točki 5, sofinanciralo največ 50
odstotkov stroškov izdajanja glasila. Za sofinanciranje dejavnosti na podlagi tega razpisa je na voljo v letu 1999 predvidoma 3
milijone SIT.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati javna
glasila:
– da izhajajo za območje celotne države,
– da zaradi narave oziroma zvrsti in omejene naklade ni mogoče pričakovati, da bi
se v celoti financirala s prodajo na trgu,
– javno glasilo mora izhajati vsaj eno leto
od datuma objave razpisa (izjemoma se lahko prijavi izdajatelj, ki namerava izdati novo
nekomercialno glasilo, če gre za tematiko,
ki še ni predmet obravnave nobenega nekomercialnega javnega glasila v Republiki
Sloveniji,
– da javnega glasila ne izdaja državni organ v okviru svojega delovnega področja,
– da je vpisano v register javnih glasil.
4. Prijavitelji:
– prijavitelj je lahko fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost izdajanja
periodičnega tiska,
– prijavitelj oziroma izdajatelj mora imeti
sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
5. Merila:
Ministrstvo bo pri izbiri prijav upoštevalo
predvsem naslednja merila:
– kakovost (estetsko, strokovno) javnega glasila,
– prispevek glasila k širjenju zavesti o
varstvu okolja in narave ter o trajnostni rabi
(razvoju) prostora,
– prispevek glasila k razvoju izobraževanja nasploh ter prispevek k strokovnem izobraževanju na področju varstva okolja in narave ter trajnostne rabe (razvoja) prostora,
– deficitarnost obveščanja o posameznih (strokovnih) vprašanjih,
– prispevek k pretoku ali izmenjavi
znanstveno-strokovnih informacij,
– strokovno usposobljenost članov uredništva,
– predvideno naklado.
6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– programsko zasnovo javnega glasila,
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– uredniški program za tekoče leto,
sprejet na pristojnem organu glasila,
– reference članov uredniškega odbora,
– izvode preteklega letnika,
– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe.
7. Oddaja prijave:
Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja
in oznako “prijava na javni razpis periodični
tisk - ne odpiraj“.
Prijavitelji prijavo pošljejo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali jo oddajo v vložišču ministrstva na istem naslovu.
8. Rok za oddajo prijav:
Rok za oddajo prijav je 30 dni po tej
objavi. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
prijav do 15. ure oddana v vložišču ministrstva ali če je zadnji dan roka oddana na
pošti s priporočeno pošiljko.
Nepravočasno ali nepravilno označene
prijave bodo zavrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke naveden naslov pošiljatelja.
9. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela
17. marca 1999. O izidu razpisa bo ministrstvo prijavitelje obvestilo v roku 20 dni od
datuma, ko bo odpiranje končano.
Višino subvencije oziroma sofinanciranja
določi ministrstvo glede na razpoložljiva proračunska sredstva in število prijav, glede na
to, koliko posamezno javno glasilo ustreza
merilom iz 5. točke ter glede na to, kolikšno
subvencijo oziroma finančno podporo dobi
posamezno javno glasilo iz drugih ministrstev.
10. Pogodba o sofinanciranju
Z izbranimi prijavitelji bo ministrstvo sklenilo ustrezno pogodbo o sofinanciranju.
11. Razpisna dokumentacija
Obvezno razpisno dokumentacijo lahko
potencialni prijavitelji dvignejo vsak delovni
dan od 9. do 15. ure v vložišču Ministrstva
za okolje in prostor, Dunajska c. 48 , 1000
Ljubljana , tel. 061/17-87-320.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za
okolje in prostor pri Mateji Simčič, tel. (061)
1787 329, e-pošta: mateja.simcic@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-964
Na podlagi zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Ur. l.
RS, št. 22/98), objavlja Vlada Republike
Slovenije odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis
za zbiranje vlog za priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost za leto
1999
Z zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost je to priznanje
opredeljeno kot najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja (odličnosti poslovanja) kot rezultat
razvoja znanja in inovativnosti.
Na razpis se lahko prijavijo slovenske
gospodarske družbe (v nadaljevanju: družbe), v naslednjih kategorijah:

– proizvodne družbe z 250 ali manj zaposlenimi,
– proizvodne družbe z več kot 250 zaposlenimi,
– storitvene družbe z 250 ali manj zaposlenimi,
– storitvene družbe z več kot 250 zaposlenimi.
Ob izpolnjevanju pogojev pa se lahko
prijavijo tudi podjetniki posamezniki.
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo
pogoje iz tega razpisa, izdelajo samoocenitveno vlogo podjetja na podlagi meril za prijavo in ocenjevanje za leto 1999, ki so enaka merilom, ki se jih uporablja za evropsko
nagrado za poslovno odličnost - model za
majhna in srednje velika podjetja. Po istih
merilih bodo skupine neodvisnih slovenskih
ocenjevalcev ocenile njihove vloge.
Za delno pokritje stroškov bodo morali
prijavljeni kandidati prispevati sredstva v višini:
– družbe z 250 ali manj zaposlenimi
25.000 SIT,
– družbe z več kot 250 zaposlenimi
50.000 SIT,
– podjetniki posamezniki 25.000 SIT.
Merila za prijavo in ocenjevanje za leto
1999 ter drugo razpisno dokumentacijo dobite na Uradu RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana, in sicer pri
Loredani Leon, vsak delavnik od 8. do 16.
ure,
tel.
061/178-30-00,
faks.
061/178-31-96. Vloge pošljite v zaprtih
ovojnicah do 17. maja 1999 na Urad RS za
standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6,
Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj - priznanje
Republike Slovenije za poslovno odličnost“.
Komisija za odpiranje prejetih vlog bo v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno obvestila prijavitelje, ki bodo vloge oddali nepravočasno, oziroma nepravilno pripravljene ali označene vloge.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad za standardizacijo in meroslovje
Ob-970
Na podlagi določbe 3. člena zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) in v skladu s 24. členom zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti objavlja
javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v letu 1999
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj
za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti pravnih oseb z območja Republike Slovenije v letu 1999. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo poleg
predpisanih meril, ki jih določa zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96)
zahtevalo še izpolnjevanje pogoja, po katerem bo poroštvo namenjeno prvenstveno
podpori proizvodnje za pripravo izvoza.
II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v
višini 100% neporavnane obveznosti iz kredit-
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ne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec) ni
mogla izterjati na noben drug zakonit način.
2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.
3. Kreditojemalec je z banko dolžan skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne smejo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno kategorijo kreditojemalca.
4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec, po
stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije;
– poročilo o vseh bilančnih in izvenbilančnih terjatvah in obveznostih kreditojemalca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroštvene izjave, razdeljenih po ročnosti (kratkoročne, dolgoročne);
– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana;
– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso podani razlogi za uvedbo stečajnega postopka;
– kreditno pogodbo in pogodbo s kreditojemalcem o ustreznem zavarovanju celotnega zneska terjatve (hipoteka, cesija terjatev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predložiti poslovno poročilo za leto 1997 in 1998,
(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 1999.
6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodajalec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.
7. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od prosilca dodatne podatke in informacije.
III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dospelostjo do sedmih let;
2. Poslovna banka ponudi kreditojemalcu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:
– za kratkoročne kredite ne presega
TOM + 4%;
– za dolgoročne kredite ne presega
TOM + 5%:
Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero;
3. Republika Slovenija za izdana poroštva zaračunava provizijo. Postopek za plačilo provizije je predpisan z navodilom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 15/96.
IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:
1. katerih sanacijski program z opredelitvijo investicij v osnovna in obratna sredstva
izkazuje razvojno naravnanost programa
(predvsem pa uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost investicije, večanja konkurenčne sposobnosti, odpiranje novih delovnih mest, itd.), ki se dokazuje s
strokovnim mnenjem Ministrstva za znanost
in tehnologijo;
2. za ekološko naravnane projekte (varčevanje z energijo, ekološki standardi), kar
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se dokazuje s pridobljenim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor.
V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitve poroštvene obveznosti Republike Slovenije, če je preprečila ugasnitev
porokove obveznosti in če je iz dokumentacije, priložene zahtevku, razvidno, da je izkoristila vse zakonite možnosti za izterjavo
dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspela poplačati.
Zahtevku za izpolnitev poroštvene obveznosti morajo biti priloženi dokazi o zavarovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne odločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.
VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 31. 12. 1999
oziroma do izčrpanja poroštvenega potenciala. Vloge morajo biti poslane po pošti ali
predane v vložišču Ministrstva za gospodarske dejavnosti na Kotnikovi 5, Ljubljana v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom podjetja ter oznako “Ne odpiraj, Prijava na razpis - javni razpis za pridobivanje poroštev
Republike Slovenije“.
Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponedeljek v mesecu, ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (indentifikacijska oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Tončki Zadel za področje industrije tel. 061/178-32-54.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-994
Na podlagi določil zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98),
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
91/98) in odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98), Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo javnega
naročila
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je oddaja naročila, ki
obsega vsa dela, vezana na tisk mesečne
publikacije Informator PCMG, in sicer:
– vnos besedil (ca. 100.000 znakov),
– tehnično oblikovanje preloma (srednje
zahtevno),
– priprava filmov,
– tisk in distribucija,
– vodenje in ažuriranje baze naročnikov,
– priprava in izbor agencijskih fotografij
(5 kosov s plačilom najema pri avtorski
agenciji),
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– priprava in izbor avtorskih fotografij ter
njihova priprava za tisk (skeniranje), 5 kosov,
– pakiranje biltena v PVC,
– izpis nalepk, prevoz na pošto in plačilo
poštnine.
2. V ponudbi naj ponudnik navede cenik
za izdelavo publikacije, z upoštevanjem naslednjih podatkov:
– izdelavo dvanajstih številk publikacije
z naklado po 1800 izvodov,
– izdelavo dveh številk v angleškem jeziku z naklado po 1800 izvodov, vključno s
ceno prevoda (predvidoma 3 avtorske pole
– 48 avtorskih strani),
– povprečni obseg publikacije 24 strani
na papirju biomat 90 gr,
– uporaba petbarvnega tiska,
– vezava z žico kot zvezek,
– vnos fotografij (10 kosov) in drugih grafičnih vložkov (5 kosov tabel in 5 kosov
grafikonov, vključno z izdelavo), izdelava,
skeniranje in obdelava,
– izdelava datotek za pripravo na internet straneh.
3. Okvirna vrednost naročila znaša
13,000.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– vsebino ponudbe,
– skupno vrednost ponudbe in strukturo
cene,
– dinamiko plačil,
– morebitne dodatne ugodnosti ponudnika.
II. Udeleženci razpisa
Ponudbo lahko oddajo vse pravne osebe, ki so registrirane in usposobljene za
izdelavo naročila in ki oddajo popolno in
pravočasno ponudbo. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo poleg izkušenj
pri opravljanju teh del ponudili čim bolj kompleksno ponudbo.
III. Rok
Predviden rok za tisk prve številke po
tem razpisu je april 1999.
Ponudbe morajo na Pospeševalni center za malo gospodarstvo prispeti v roku 20
dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS, in sicer v zaprti kuverti na naslov: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana – za zbiranje ponudb,
izdaja Informator PCMG.
IV. Vsebina vloge
K vlogi morajo biti priloženi:
– registrski izpisek firme iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 14 dni,
– navedba o odgovorni osebi ponudnika, ki je odgovorna za izvedbo ponudbe,
– reference ponudnika za podobne storitve,
– seznam kadrov, ki bodo izvajali naročilo z navedbo izobrazbe,
– čas veljavnosti ponudbe,
– seznam računalniške in druge opreme, na kateri se bo izdelovalo naročilo,
– garancijo za kvalitetno opravljeno delo
v višini 10% pogodbene vrednosti.
Komisija, imenovana s strani direktorja
PCMG, bo obravnavala samo pravočasno
prispele in popolne ponudbe. Ostale ponudbe bo komisija izločila iz izbora. Komisija bo
sprejela sklep o oddaji naročila v roku 10 dni
po preteku datuma za zbiranje ponudb.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o izvedbi naročila v roku 14 dni po

sprejemu obvestila komisije, saj v nasprotnem primeru sklep o izbiri preneha veljati.
Dodatna pojasnila in informacije so na
voljo na Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana (Marija
Šterbenc, tel. 061/1891-871), vsak delovnik od 9. do 12. ure.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Ob-871
Na podlagi 6. člena dogovorov o oblikovanju namenskega finančnega potenciala za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v
Mestni
občini
Ljubljana,
št.
4266/1-MOL-96 in št. 3571/2-MOL-95, z
dne 3. 12. 1996 in 22. 12. 1995 objavljajo
Mestna občina Ljubljana, A banka d.d. in
Krekova banka d.d.
javni razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, A
banka d.d. in Krekova banka d.d., razpisujejo posojila za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana namenja za subvencioniranje obrestne mere za posojila
sredstva v višini 32,600.000 SIT.
Namen posojil:
– nakup, graditev in adaptacija poslovnih prostorov na območju občine,
– nakup nove opreme,
– financiranje izvoza lastnih proizvodov
oziroma storitev,
– ekološko sanacijo obstoječih dejavnosti oziroma tehnoloških procesov,
– financiranje obratnih sredstev.
II. Pogoji in merila za dodelitev posijil
1. Pogoji in merila za dodelitev posojil:
Na razpis se lahko prijavijo enote malega gospodarstva po določilih zakona o gospodarskih družbah, in sicer samostojni podjetniki in družbe z do 50 zaposlenimi delavci. Sedež podjetja mora biti na območju
Mestne občine Ljubljana.
Posojila se prednostno dodeljujejo dejavnostim:
– ki zagotavljajo nova delovna mesta,
– ki so izvozno usmerjena,
– ki omogočajo razvoj turizma,
– ki dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva,
– z visoko stopnjo inovativnosti,
– ki uvajajo sodobne tehnologije,
– ki so deficitarna,
– ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
2. Kreditni pogoji:
– za dolgoročne kredite je najdaljša doba vračanja 5 leta,
– za kratkoročne kredite je doba vračanja do 1 leta (min. znesek od 500.000 SIT
dalje),
– max višina kredita 10,000.000 SIT,
– višina posojila ne sme preseči 40%
predračunske vrednosti investicije,
– obrestna mera TOM + 2% letno.
– stroški kratkoročnega posojila: 0,5%
od zneska odobrenega posojila
– stroški dolgoročnega posojila: 0,7%
od zneska posojila
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– zavarovanje posojil v skladu s pogoji
bank
III. Vsebina vloge
1. Dokumentacija, ki jo prosilec dostavi
banki:
– vloga za posojilo;
– poslovni načrt za dolgoročne kredite
(pripomoček za pripravo poslovnega načrta
dobite na PCL);
– investicijski program z gradbeno dokumentacijo – za novogradnje in dograditve
objektov;
– registracijo firme (za družbe) in Obvestilo Zavoda RS za statistiko o razvrstitvi po
dejavnostih;
– tekoči izpis iz registra podjetnikov (za
zasebnike), priglasitveni list samostojnega
podjetnika posameznika in obrtno dovoljenje
oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– karton deponiranih podpisov;
– BON – 2 obrazec (za družbe);
– bilančni podatki za zadnji dve leti (kopija zaključnega računa za družbe oziroma
davčna napoved z bilanco stanja in uspeha
za s.p.);
– podatki o tekočem poslovanju (obrazec se dobi na banki);
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za s.p. potrdilo izda pristojna RUJP);
– dokazilo o namenu porabe sredstev:
a) pri nakupu poslovnega prostora:
– overjeno kupoprodajno pogodbo
oziroma prodajno pogodbo;
b) pri gradnji poslovnih prostorov:
– gradbeno dovoljenje,
– zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o lastništvu,
– predračunska vrednost investicijskih
del z gradbeno dokumentacijo;
c) pri adaptaciji poslovnih prostorov:
– soglasje za adaptacijska dela, ki se
mora glasiti na prosilca za posojilo,
– predračunska vrednost adaptacijskih
del,
– pogodbo o najemu in soglasje lastnika
za izvajanje adaptacijskih del, v kolikor bo
adaptacijo izvajal najemnik;
d) pri nakupu osnovnih sredstev:
– predračun oziroma račun osnovnega
sredstva;
e) pri investiciji v ekološko sanacijo:
investicijski program ter mnenje ustrezne inšpekcijske službe,
f) druga dokumentacija po dogovoru z
banko;
2. Dokumentacija, ki jo prosilec dostavi
občini:
– pozitiven bančni sklep;
– poslovni načrt za dolgoročne kredite
(pripomoček za pripravo poslovnega načrta
dobite na PCL);
– investicijski program z gradbeno dokumentacijo – za novogradnje in dograditve
objektov;
– BON – 2 obrazec;
– bilančni podatki za zadnji dve leti;
– podatki o tekočem poslovanju;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (s.p. potrdilo izda pristojna RUJP);
IV. Rok za prijavo
Rok za prijave je odprt od dneva objave
v javnem glasilu do porabe namenskih sredstev.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumenta-

cijo za posamezno vrsto prosilca. Če vloga
ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije,
se zavrne. Ravno tako se zavrne neustrezna
vloga in tista, ki prispe po porabi sredstev.
Vloge naslovite na A banko d.d. Ljubljana, Oddelek malega gospodarstva, Dunajska 160, oziroma Krekovo banko d.d., PE
Ljubljana, Mestni trg 18.
Odbor za izbor ter spremljanje izvajanja
programa MOL bo v roku 15 dni po prejemu pozitivnega sklepa banke sprejel sklep
o dodelitvi posojila ter ga posredoval vsem
prosilcem.
Vse potrebne informacije dobite pri
Mestni občini Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Podjetniški
center Ljubljana, Trubarjeva 5/II, Ljubljana,
tel. 125-47-67, Jelka Žibert, pri Krekovi
banki d.d., PE Ljubljana, Mestni trg 18,
tel.17-00-614, Irena Ulčar in pri A banki
d.d.,
Dunajska
160,
Ljubljana,
tel. 189-65-65, Marjana Črešnar in
tel. 189-65-62, Tadeja Maznik.
Mestna občina ljubljana,
Krekova banka d.d
A banka d.d.
Ob-966
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Petrol Slovenska naftna družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: predmet
zbiranja ponudb je dobava pisarniškega
materiala za potrebe Petrol d.d. po določenih delovnih mestih na različnih lokacijah in za dobo enega leta.
3. Rok začetka: pričetek oskrbe s pisarniškim materialom je predviden po sklenitvi
letne pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Merila:
– zanesljivost,
– prilagodljivost potrebam naročnika in
tehnična opremljenost,
– cena z upoštevanjem dostave na lokacijo po sistemu “na mizo“,
– 1 x tedensko v poslovni stavbi,
– 2 x mesečno poslovnim enotam po
R Sloveniji,
– reference s podobnim načinom oskrbe,
– kvaliteta (dokazila),
– plačilni pogoji (kompenzacija).
Ponudba mora vsebovati naslednje:
– izjava o zanesljivosti dobav,
– dokazila o kakovosti dobav,
– izjava o fiksnosti cen za 1 leto,
– izjava o zagotovitvi z oskrbo v urgentnem primeru,
– ime in naziv podjetja oziroma obrti,
– izpisek iz sodnega registra ali odločba
s.p., ki ne sme biti starejša od dveh mesecev,
– cenik za plačilo v obliki kompenzacije,
– referenčno listo za zadnji dve leti.
Ponudbe se morajo oddati v zapečateni
kuverti na kateri je vidna oznaka – “Ne odpiraj! Zbiranje ponudb - pisarniški material 99“.
Upoštevali bomo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami, ter
ponudbe, ki zajemajo oskrbovanje s popolnim asortimanom na vseh lokacijah Petrol
d.d., določenimi v specifikaciji.
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Ponudbe naj bodo predložene priporočeno po pošti, do najkasneje 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Petrol
d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana,
Jože Trotošek.
5. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu v roku 30 dni po
zaključenem roku oddaje ponudb.
6. Zbiratelj ponudb si pridržuje pravico,
da oceni ustreznost oziroma neustreznost
ponudb in po potrebi ponovno izbira ponudbe.
7. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: ponudniki dobijo specifikacijo
pisarniškega materiala, podatke o lokacijah
in dodatne informacije na naslovu: Petrol,
d.d. Dunajska cesta 50, pri Igorju Jankoviču, telefon 061/17-14-125.
Petrol Slovenska naftna družba d.d.,
Ljubljana
Ob-886
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov Občine Brežice v skladu s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 69/93) objavlja
javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov
v najem
Oddajajo se v najem poslovni prostori v
Brežicah, Cesta prvih borcev 15, v skupni
površini 68,52 m2, v pritličju.
Prostori so primerni za pisarne.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovne prostore pod pogojem, da jih uporabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne stroške izvede vsa potrebna adaptacijska dela,
– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,
– najemnina bo določena v skladu z odlokom o določanju najemnin v občini Brežice.
Interesenti lahko dobijo informacije o razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 23, vsak dan od 8.
do14. ure ali po telefonu 0608/62-050 int.
230.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oznako “Za javni razpis“ v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice - komisija
za oddajnje poslovnih prostorov v najem,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju o oddaji poslovnih prostorov v najem ne upošteva.
Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje dejavnosti, dokazilo o finančnem stanju prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.
Občina Brežice
Št. 24/99
Ob-887
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Muta objavlja
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javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih
bo v letu 1999 sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje športnih dejavnosti.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Muta,
– da imajo usklajena pravila (statut) z novim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95),
– da imajo odločbo Upravne enote Radlje ob Dravi o registraciji društva.
II. V letu 1999 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine
A) Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:
– športna značka Zlati sonček,
– plavalni tečajii za male šolarje,
– smučarski vrtec,
– interesna športna vadba – ciciban telovadi.
B) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– športna značka Zlati sonček (1. in 2.
razred OŠ),
– šolska športna tekmovanja na občinskem in medobčinskem nivoju,
– plavalni tečaj za učence 1. in 2. razreda,
– interesna športna vadba – predmetna
stopnja,
– smučarski tečaji za 1., 2. in 3. razred.
C) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (za klube in društva, ki so člani ŠZ
Muta).
Predlogi programov pod točkami A, B in
C morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program
namenjen,
– predvideno število oziroma možen obseg udeležencev, ki se lahko vključijo v program,
– število registriranih članov,
– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predvideni čas (od-do) izvajanja programa,
– okvirni stroškovnik (kader za organizacijo oziroma pripravo programa, strokovni
kader za izvedbo, objekt),
– viri pridobivanja izven proračunskih
sredstev.
Sofinancirali bomo programe v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.
2. Športno rekreativna dejavnost odraslih
Sofinancirali bomo redno rekreativno
vadbo pod strokovnim vodstvom in športne
prireditve.
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Prijava športne prireditve mora vsebovati:
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Šolanje strokovnih kadrov
Prijava za šolanje strokovnih kadrov mora vsebovati:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje,
– pogodbo med društvom oziroma klubom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje športnih programov v Občini Muta. Prispele ponudbe bo pregledala komisija, ki jo
s sklepom določi župan. O izbiri bodo izvajalci pisno obveščeni. Višina dodeljenih
sredstev bo znana, ko bo sprejet proračun
Občine Muta za leto 1999. Prednost pri
izbiri bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov. K prijavi na razpis je potrebno poleg zahtevane dokumentacije
predložiti tudi dokazila o strokovni izobrazbi
tistih, ki bodo izvajali oziroma organizirali
posamezni program, lahko je to tudi potrdilo panožne zveze ali organizacije (trener,
učitelj, sodnik,...). Kandidati lahko dobijo
pojasnila v zvezi z razpisom vsak ponedeljek in torek od 18. do 19. ure (v kabinetu
športne vzgoje v stavbi OŠ Muta, Šolska
ulica 6).
IV. Rok za prijavo programov športa je
15 dni po objavi.
V. Svoje programe pošljite v dveh izvodih, na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta – s pripisom “Javni razpis –
šport”.
VI. Opozarjamo vse vlagatelje, da nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
VII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
Občina Muta
Ob-888
Regionalni razvojni center Koper (v nadaljevanju: RRC), dejavnost Garancijski
sklad za Slovensko Istro, Kras in Ilirsko Bistrico, Ferrarska 2, 6000 Koper, objavlja
razpis
za sodelovanje bank pri kreditiranju
enot malega gospodarstva
1. Predmet razpisa: je multiplikacija
sredstev RRC, namenjenih kreditiranju enot
malega gospodarstva, s strani bank.
Višina sredstev RRC, namenjenih multiplikaciji oziroma kreditiranju, znaša predvidoma za prvi razpis 100,000.000 SIT.
RRC bo z depozitom, ki ga bo dolgoročno vezal pri izbranih bankah, garantiral kreditojemalcu 50% posojila, 50% zavarovanja pa
bosta dogovorila banka in kreditojemalec.
Predmet razpisa je tudi neodvisna analiza vlog za kreditiranje s strani bank.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo vse poslovne banke, ki
poslujejo na območju Slovenske Istre, Krasa in Občine Ilirska Bistrica ter imajo za
komitente samostojne podjetnike in gospodarske družbe, ki po 51. in 72. členu zakona o gospodarskih družbah ustrezajo meri-

lom za male gospodarske družbe ter imajo
sedež na tem območju.
3. Merila za izbiro sodelujočih bank
Izbrane bodo banke, ki bodo pristale na
naslednje pogoje razpisa:
– multiplikator: 3,5,
– obrestna mera depozita: TOM + 1%,
– obrestna mera za posojilojemalca: največ TOM + 4%,
– nadomestilo za oceno projektov: 0,5%
od zneska posojila (min. 15.000 SIT),
– odplačilna doba posojila: posojila bodo dodeljena za obdobje od 1 do 5 let, z
možnostjo polletnega moratorija,
– višina posojila: min. 1,000.000 SIT,
maks. 10,000.000 SIT.
Izbrana banka bo morala vsakih 6 mesecev sproščati depozit in obnavljati kreditno
maso glede na sproščen znesek depozita.
Izbrane bodo banke, ki bodo ponudile
najbolj ugodne pogoje ter katerih komitenti
bodo pokazali interes za vključitev v Garancijski sklad.
1. Vsebina vloge in trajanja razpisa: vloga oziroma ponudbo je potrebno poslati na
naslov Regionalni razvojni center, Ferrarska
2, 6000 Koper, v roku petnajstih dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Vloga
mora biti v zaprti kuverti in mora imeti oznako “Prijava na razpis – banke”.
2. Informacije: vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu RRC oziroma
po tel. 066/392-263. Na sedežu lahko
dvignete tudi razpisno dokumentacijo po
plačilu
20.000
SIT
(na
ŽR
51400-603-32585), ki vsebuje poslovni
načrt Garancijski sklad s predlogi pogodb
in drugimi predlogami.
Regionalni razvojni center Koper
Št. 80/99
Ob-894
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1999 (Ur.
l. RS, št. 91/99) Občina Brezovica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa Občine Brezovica, ki
so v javnem interesu v letu 1999
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– vrtci, osnovne šole,
– organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
II. V letu 1999 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine:
a) Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: (sofinancirali bomo programe, ki imajo značaj redne vadbe).
b) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: (sofinancirali bomo programe, ki
imajo značaj redne vadbe, organizacijo in
izvedbo šolskih športnih tekmovanj, tečaje
plavanja).
c) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni vrhunski
šport: (sofinancirali bomo programe v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja).
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2. Športnorekreativna dejavnost odraslih: (sofinancirali bomo uporabo objektov,
ki so namenjeni rekreaciji).
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov v občini.
IV. Rok za prijavo programov je 22. 2.
1999.
V. Programe pošljite na naslov: Občina
Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, s pripisom: javni razpis – šport 1999.
VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
Občina Brezovica
Ob-916
Občinski svet občine Mežica na podlagi
10. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih
bo v letu 1999 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje športne
dejavnosti in imajo sedež v Občini Mežica.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino:
– program Zlati sonček, Športna značka,
– program Naučimo se plavati,
– programi, ki imajo značaj redne vadbe,
b) programi športa za vse:
– organizacija občinskih športnih prireditev,
c) programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence,
d) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine,
e) programi kakovostnega športa,
f) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
g) drugi za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa z predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na Občini Mežica.
6. Rok za prijavo na razpis je do 27. 3.
1999.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu proračuna.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na Občini Mežica.
Občina Mežica

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-1
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93, dalje ZLPP) in v
skladu z uredbo o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l.
RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94 in
68/94) objavlja Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, inženiring in kooperacije Metalka Commerce, p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, program lastninskega preoblikovanja podjetja Metalka Commerce, p.o.
Program lastninskega preoblikovanja
Podjetja za zunanjo in notranjo trgovino, inženiring in kooperacije Metalka Commerce, p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo odobrila dne 21. 12.
1998 z odločbo LP 01441/1998-ST.
I. Splošni podatki o podjetju
1. Ime: Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, inženiring in kooperacije
Metalka Commerce, p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2.
2. Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2.
3. Matična številka: 5111188.
4. Pretežna dejavnost: trgovina na debelo s kovinskim in elektrotehničnim blagom.
5. Šifra podskupine dejavnosti: 070223.
II. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot družbeno
podjetje s 100% družbeno lastnino in polno
odgovornostjo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod št. reg. vložka 1/02357/00.
II. Predvidena lastniška struktura po končanem lastninskem preoblikovanju:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – 40%.
IV. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Sklade
družbenega kapitala – 40%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup družbenega kapitala –
40%.
V. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
Interna razdelitev
Metalka Commerce, p.o., poziva vse
upravičence iz naslova interne razdelitve (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja in podjetij, katerih ima Metalka Commerce, p.o., delež), da v roku 30 dni po
objavi javnega poziva v časopisu Delo in na
oglasnih deskah v podjetju, vpišejo delnice
podjetja v zameno za lastniške certifikate oziroma potrdila iz 25.a člena ZLPP (I. krog).
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok za
predložitev lastniškega certifikata oziroma potrdila ne more sodelovati pri interni razdelitvi
delnic podjetja. Če v navedenem roku ne bo
vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih inter-

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 859

ni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po
zaključku vpisnega roka ugotovila posebna
komisija, bo z internim razpisom, objavljenim
na oglasnih deskah v podjetju, začel teči nov
30-dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih
članov zaposlenih v podjetju Metalka Commerce, p.o. (II. krog). Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20%
delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj oziroma sedaj Slovensko razvojno družbo.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot
20% vseh delnic, bo presežek certifikatov
in potrdil proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.
Notranji odkup
Podjetje Metalka Commerce, p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, poziva vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence podjetja, da
v roku 30 dni po objavi tega poziva v časopisu Delo in na oglasnih deskah v podjetju,
vpišejo in vplačajo delnice podjetja. Upravičenci bodo delnice lahko vplačevali:
– v gotovini na poseben privatizacijski
podračun,
– z morebitnimi presežki lastniških certifikatov in potrdil interne razdelitve.
Delnice se vplačujejo s 50% popustom,
vse delnice notranjega odkupa pa morajo
biti vplačane najkasneje v 4 nadaljnjih letih
od začetka programa, s tem, da morajo biti
takoj vplačane delnice v višini 20% od na
Sklad RS za razvoj prenesenih delnic notranjega odkupa. Program je uspešen samo,
če pri njem sodeluje najmanj 1/3 zaposlenih v podjetju.
Upravičenci bodo hkrati z vpisom delnic
podpisovali tudi pristop k delniškemu sporazumu – pravilom notranjega odkupa in soglasje k aktu o preoblikovanju družbe z vsebino statuta.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa v skladu z določili
statuta in delniškega sporazuma.
Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku in
stečajni masi podjetja, tudi pravico do upravljanja.
VI. Vpisovanje in vplačevanje delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot iz
programa notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali v kadrovski službi podjetja na Dalmatinovi 2, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro. Gotovinska
plačila za delnice bodo vplačevali na poseben privatizacijski podračun, odprt pri Agenciji za plačilni promet, št. 50100-69827419, z oznako: vplačilo delnic notranjega odkupa podjetja Metalka Commerce,
p.o., Ljubljana.
VII. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačilom delnic
dobite na tel. 061/13-36-071. Kontaktna
oseba je Trobec Iztok.
Metalka Commerce, p.o., Ljubljana
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Sklepi o privatizaciji
Ob-889
Na podlagi 16. in 17. člena zakona zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l.
RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
206. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki se na
podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
33/91) uporablja kot republiški predpis – v
nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. Statuta
Slovenske razvojne družbe je sprejel Nadzorni svet SRD na svoji seji dne 10. 12. 1998
sklep o privatizaciji
družbe Oria Computers d.o.o, Zagorje
ob Savi
1. V družbi Oria Computers, Podjetje za
računalniški inženiring, svetovanje in trgovino, d.o.o., Zagorje ob Savi, Polje 4, 1410
Zagorje ob Savi, matična številka:
5511275, osnovni kapital družbe znaša
106,217.500 SIT, SRD izvede privatizacijo
svojega vložka v višini 50,000.000 SIT, kar
predstavlja 47,10% poslovni delež družbe.
Prodali bomo poslovni delež v celoti.
2. Privatizacija se izvede na naslednji
način: osnovni vložek v višini 50,000.000
SIT, kar predstavlja 47,10% od poslovnega
deleža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
proda z javno prodajo delnic na način z
javnim zbiranjem ponudb.
3. Vplačilo kupnine iz 2. točke kupec
izvrši z gotovino.
4. Prodajna cena deleža iz 2. točke tega
sklepa za nominalno vrednost 50,000.000
SIT znaša 24,210.000 SIT.
5. Delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Delež je prosto prenosljiv potem, ko ga imetnik predhodno ponudi ostalim družbenikom
pod enakimi pogoji.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
Slovenska razvojna služba, d.d.
nadzorni svet

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-1005
Preklic
Uprava družbe INDE – Invalidske delavnice, Predelava termoplastov, d.d., Koper,
Ul. 15. maja 6, objavlja preklic 2. skupščine družbe, ki je bila sklicana za dne 16. 2.
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1999, s pričetkom ob 12.30, v prostorih
menze družbe INDE, d.d., Koper.
INDE – Invalidske delavnice,
Predelava termoplastov, d.d., Koper
Št. 1/99
Ob-927
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Komunalno podjetje Ormož, Kerenčičev trg 11, Ormož, vabi uprava delničarje na
4. redno skupščino družbe
Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 15. marca 1999
na novem sedežu družbe Hardek 21c, Ormož, s pričetkom ob 10. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti
in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsedujoči
skupščine in dva prešštevalca glasov na
predlog uprave.
Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa št. 2: sprejme se sklep o
spremembi sedeža družbe, zaradi preselitve v nove poslovne prostore, po predlogu
uprave.
3. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa št. 3: potrdi se sklep o
razširitvi in dopolnitvi dejavnosti družbe po
predlogu uprave.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 4: sprejme se čistopis statuta v predlaganem besedilu.
4. Vprašanja in pobude delničarejv.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno dostavljeno družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v
delniški knjigi družbe in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom
iz registrskega sodišča.
Gradivo: gradivo za skupščino je na vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe pri
Milki Vočanec, od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, za katere
želijo da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe.
Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-

na, nastopi polurni odmor. Po odmoru se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
uprava
Ob-969
Na podlagi prvega in drugega odstavka
283. člena zakona o gospodarskih družbah
in 4. odstavka 19. člena statuta delniške
družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe Pozavarovalnica Sava,
d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 15. 3. 1999, ob 12.
uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
56, (v veliki sejni sobi v 9. nadstropju.)
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, izvolitev preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in
sprejem dnevnega reda;
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja , izvoli
preštevalca glasov, ugotovi sklepčnost in
sprejme dnevni red, v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine.
2. Volitve članov nadzornega sveta:
a) ugotovitev o prenehanju mandata dosedanjim članom nadzornega sveta,
b) izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev,
c) seznanitev s člani nadzornega sveta,
predstavniki delavcev.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da 24. 3. 1999 preneha
mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta,
b) izvolijo se člani nadzornega sveta,
predstavniki delničarjev po predlogu nadzornega sveta.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta.
c) skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev, ki jih je
izvolil svet delavcev.
3. Določitev sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta
Predlog sklepa: določi se sejnina, ki pripada predsedniku in članom nadzornega
sveta po podanem predlogu.
4. Informacija o poslovanju Pozavarovalnice Sava, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju Pozavarovalnice Sava, d.d. v
predlaganem besedilu.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Udeležba na skupščini družbe: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko
uresničevali tisti delničarji, ki bodo na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napovedati najpozneje tri dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do petka
12. 3. 1999, oziroma bodo do tega dne
poslane s priporočeno pošiljko.
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Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja ter
s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim
pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 12. 3. 1999 oziroma bo
tega dne poslano s priporočeno pošiljko.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 11. do 13. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev: delničarje prosimo,
da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo
pisno z obrazložitvijo, na sedež družbe v
sedmih dneh od dneva objave sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob
13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Pozavarovalnica Sava, d.d.
uprava

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Št. 1-6/99
Ob-898
Ime javnega glasila: Interni kanal CH
12, Studio G.
Viri financiranja: prihodki od poslovanja
in sredstev Ka-Te.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Kabelska televizija Nova Gorica.
Izdajatelj: Kabelska televizija Nova Gorica – zavod, Erjavčeva 4, Nova Gorica.
Programski svet: Gorazd Maffi, Štefan
Krapše, Lipovšek Janko, Licul Tuga, Lah
Stanislav, Davorin Goron, Bojana Gulin.
Ob-899
Ime javnega glasila: lokalna televizijska postaja ATM TV.
Viri financiranja: financira se izključno iz
EPP programa in sponzorstva. Namen ATM
TV je predvsem obveščanje in informiranje
občanov ter turistov v Zgornjesavski dolini.
Izdajatelj: ATM elektronik, d.o.o., Kranjska Gora, Savsko naselje 33.
100% lastnik je ATM elektronik, d.o.o.
(manj kot 20 zaposlenih).
Direktor podjetja ATM elektronik, d.o.o.,
je Tomaž Arih.
Ob-913
Firma pravne osebe: TV Robin, televizijska dejavnost, d.o.o.
Sedež pravne osebe: Tolminskih puntarjev 12, 5000 Nova Gorica.
Viri financiranja: prodaja reklamnega časa.
Fizične osebe z več kot 10% kapitala v
lasti: Gorjup Ivan.

Ob-914
Firma pravne osebe: Radio Robin, radijska dejavnost, d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 12, 5000 Nova Gorica.
Viri financiranja: ekonomska propaganda (reklamni oglasi).
Fizične osebe z več kot 10% kapitala v
lasti: Aljoša Gregorič, David Šuligoj, Črtomir Špacapan.
Ob-915
Ime javnega glasila: Kaj in Vroči Kaj.
Izdajatelj: Newsprint – tiskarna, d.o.o.,
Kraigherjeva 19/a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Vir financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastništvo: 100% Drago Zorger, Ul. heroja Lacka 71, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.
Direktor Newsprint – tiskarna, d.o.o.:
Drago Zorger.

Razne objave
Ob-965
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.
RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES
PI
A-0773 Anton Marinko, univ. dipl. inž.
arh.
A-0774 Milan Jereb, univ. dipl. inž. arh.
A-0775 Franc Trdan, univ. dipl. inž. arh.
A-0776 Katja Rihtar, univ. dipl. inž. arh.
A-0777 Savin Sever, univ. dipl. inž. arh.
G-1612 Veljko Gačič, inž. gradb.
G-1613 Vojko Pirjevec, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1614 Zdenko Lazar, inž. gradb.
G-1615 Boris Sobočan, univ. dipl. inž.
gradb.
S-0792 Janez Rožmarin, inž. strojn.
S-0827 Tomislav Božič, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0820 Rene Zupanc, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0821 mag. Anton Blatnik, univ. dipl.
inž. strojn.
S-0822 Viljem Kapelj, univ. dipl. inž.
strojn.
E-0997 Aleksander Jeras, inž. elektr.
E-0999 Boris Debelak, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1000 Anton Repe, inž. elektr.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
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E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-984
Iskra Elektroliti d.o.o. v likvidaciji, Mokronog, Stari trg 36, objavlja
zbiranje ponudb
za nepremičnine in opremo locirano na
gornjem naslovu
I. Spezializirana oprema za izdelavo elektrolitskih kondenzatorjev. Prodaja se v setu
ali posamezno po izklicni ceni:
1. Anodni in katodni kovičnik 960.000
SIT, znamka: JCI; model: TOKYO; leto izdelave: 1976; 12 kom a 80.000 SIT.
2. Navijalni stroj 1,170.000 SIT, znamka: JCI; model: ni oznake; leto izdelave:
1976; 13 kom a 90.000 SIT.
3. Kovično navijalni stroj 4,860.000 SIT,
znamka: CKD; model: ML-11237; leto izdelave: 1979; 4 kom a 1,215.000 SIT.
4. Kovično navijalni stroj 5,200.000 SIT,
znamka: CKD; model: HSV 800 GM 3104/H;
leto izdelave: 1989; 2 kom a 2,600.000 SIT.
5. Montažni stroj 910.000 SIT, znamka:
CKD; model: ML 11306; leto izdelave:
1979; 7 kom a 1,300.000 SIT.
6. Montažni stroj 4,200.000 SIT, znamka: CKD; model: HSSY GM-2748; leto izdelave 1989; 2kom a 2,100.000 SIT.
7. Formirno merilni stroj 9,350.000 SIT,
znamka: CKD; MODEL: ML-16800; leto izdelave: 1979; 5 kom a 1,870.000 SIT.
8. Formirno merilni stroj 5,660.000 SIT,
znamka: CKD; model: ATS-720; leto izdelave: 1989; 2 kom a 2,830.000 SIT.
9. Merilni avtomat 580.000 SIT, znamka: KLEMT; model: 144/2; leto izd.: starost ca. 30 let; 1 kom.
10. Merilni avtom 800.000 SIT, znamka: SPICK; model: A-461; leto izdelave:
ca. 1970; 1 kom.
11. Tiskalni stroj 375.000 SIT, znamka:
SPICK; model: A-461; leto izdelave 1979;
1 kom.
12. Formirni stroj z opremo 1,200.000
SIT, znamka: doma narejen stroj; leto izdelave: 1988; 4 kom a 300.000 SIT.
13. Stabilizirani usmernik 340.000 SIT,
znamka: EMS; model: USA; leto izdelave:
1997; 3 kom a 113.333 SIT.
14. Instrumenti za kontrolo končnega izdeka 500.000 SIT, 1 komplet.
15. Stroj za trakanje 1,125.000 SIT,
znamka: JCC; model: CFT 450 E; leto izdelave: 1984; 1 kom.
16. Stroj za trakanje premera 8 mm
86.000 SIT, znamka: CKD; model: ni podatka; leto izdelave: 1979; 1 kom.
17. Stroj za trakanje premera 10 in 12
mm 190.000 SIT, znamka: HOPE SEIKI;
model: TE-L-W-IPB; leto izdelave: 1979; 2
kom a 95.000 SIT.
18. Škarje za ALU folijo 500 mm
1,360.000 SIT, znamka: NISHIMURA; model: ni podatka; leto izdelave 1979; 1 kom.
19. Škarje za ALU folijo 50 mm 120.000
SIT, znamka: TELEFUNKEN; model
034/40939; leto izdelave: 1975; 1 kom.
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20. Škarje za ALU folijo 50 mm 92.000
SIT, znamka: TESLA; model: ni podatka;
leto izdelave: 1975; 1 kom.
21. Aksialni montažni stroj 800.000 SIT,
znamka: CKD; model: ML 8499; leto izdelave: 1976; 4 kom a 200.000 SIT.
22. Aksialni formirno sortirni stroj 450.000
SIT, znamka: CKD; model: ML 8488-4; leto
izdelave: 1976; 2 kom a 225.000 SIT.
23. Ultrazvočni varilni stroj 190.000 SIT,
znamka: CKD; model: KLH-643/201; leto
izdelave: 1976; 1 kom.
24. Stroj za nosilce 550.000 SIT, znamka: CKD; model: HMT-2001; leto izdelave:
1975; 10 kom a 55.000 SIT.
25. Varilni stroj za lončke 300.000 SIT,
znamka: CKD; model: KS-1; leto izdelave:
1975; 3 kom a 100.000 SIT.
26. Impregnacijska oprema 1,280.000
SIT, znamka: ISKRA; model: ni podatka;
leto izdelave: 1982; 1 komplet.
27. Navijalni stroj 170.000 SIT, znamka: TESLA; model: KU 1522; leto izdelave:
1979; 1 kom.
28. Navijalni stroj 90.000 SIT, znamka:
KINOMAT; model: ACK 14; leto izdelave:
1979; 1 kom.
29. Razna drobna oprema 360.000 SIT,
1 komplet.
Skupaj pod I.: 43,268.000 SIT.
Pri nakupu opreme pod I. kot celote priznamo poseben popust na ocenjeno vrednost.
II. Oprema za vzdrževanje kot sledi:
1. Naprava
za
destilacijo
vode
1,425.000 SIT, znamka: IMP; model: ni
oznake; kapaciteta: 20 m3/8 ur; leto izdelave: 1988; 1 komplet.
2. Akumulatorski viličar 385.000 SIT,
znamka: INDOS; model: VAZ 3/15 S X 5,5;
nosilnost: 1.500 kg; pogon: akumulator; leto izdelave: 1985; oprema: polnilec akum.;
1 kom.
3. Skladiščni regali 1,700.000 SIT,
znamka: PRIMAT.
Skladiščni regali so razmeščeni na več
lokacijah in po posameznih skladiščih. V
skladiščih so prilagojeni prostoru z njegovo
izkoriščenostjo po etaž in opremljeni s stopnicami in podesti.
Ocenjuje se komplet regalov po predhodno izvedeni analizi konstrukcijske izvedbe, 1 komplet.
4. Univerzalna stružnica 535.000 SIT,
znamka: PRVOMAJSKA; model: TNP 160
B; stružna dolž.: 100 cm; leto izdelave:
1985; 1 kom.
5. Univerzalna stružnica 380.000 SIT,
znamka: PRVOMAJSKA; model: TG 125
NP; stružna dolžina: 75 cm; leto idelave:
1985; 1 kom.
6. Univerzalni rezkalni stroj 820.000 SIT,
znamka: PRVOMAJSKA; model: ALG 100;
leto izdelave: 1985; 1 kom.
7. Univerzalni rezkalni stroj 1,160.000
SIT, znamaka: PRVOMAJSKA; model: ALG
200; leto izdelave: 1985; 1 kom.
8. Ploskovni brusilni stroj 630.000 SIT,
znamka: MAJEVICA; model: BRV 5030; leto izdelave: 1988; 1 kom.
9. Orodni brusilni in ostrilni stroj
400.000 SIT, znamka: MAJEVICA; model:
40 LN; leto izdelave: 1985; 1 kom.
10. Kontejner za vnetljive pline 270.000
SIT, dolžina kontejnerja: 3 m; 1 kom.
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11. Kontejner za tehnične in vnetljive
pline 650.000 SIT, dolžina kontejnerja: 6
m; 1 kom.
12. Cisterna za kurilni plin 300.000 SIT,
volumen cisterne: 1 m3, 2 kom a 150.000
SIT.
13. Ekscentrična stiskalnica 440.000
SIT, znamka: POBEDA; model: EPP 25;
delovni pritisk: 25 t; leto izdelave: 1975; 1
kom.
14. Ekscentrična stiskalnica 450.000
SIT, znamka: ni podatka; delovni pritisk: 5 t
(po ceni); število delovnih vreten: 3; leto
izdelave: 1986; 2 kom a 225.000 SIT.
15. Drobni električni strojčki 50.000
SIT.
Upoštevani so vrtalni strojčki, brusilke
itd., 1 komplet.
16. Razna drobna ročna orodja 80.000
SIT.
Upoštevani so viličasti in drugi ključi, kladiva, svedri, izvijači itd., 1 komplet.
17. Ročni merilni instrumenti 90.000
SIT.
Upoštevana so kljunasta merila, mikrometri, urice, itd., 1 kom.
18. Gasilski aparati in pripomočki
170.000 SIT.
Upoštevani so vsi gasilni aparati in ostalo, kar služi za varovanje pred požarom, 1
komplet.
19. Univerzalna stružnica 445.000 SIT,
znamka: PRVOMAJSKA; model: TNP 160
B; inv. št.: 307; tov. št.: 0033/75; leto izd.:
1975; stružna dolžina: 100 cm; premer
struženje: max 320 mm; pomiki: standardni, mehanski in avtomatski; rezanje navojev:
vse vrste metričnih in colskih navojev; priključek: 380 V; 1 kom.
20. Univerzalni rezkalni stroj 1,480.000
SIT, znamka: PRVOMAJSKA; model: G 04;
inven. št.: 614; tovar. št.: 01279110; leto
izdelave: 1979; delovne operacije:
vzdolžno, prečno in globinsko rezkanje,
phanje; oprema: numerični pokazatelj vrednosti obdelave vx,y in z osi; priključek 380
V; 1 kom.
21. Ploskovni brusilni stroj 330.000 SIT,
znamka: MAJEVICA; model: SRP 5030; inven. št.: 1722; tovar. št.: 042; leto izdel.:
1975; premer brusne plošče: max 350 mm;
hod delovne magnetne mize: 350 mm; nastavitev odbruska: ročno po višini; spreminjanje smeri: avtomatsko po nastavljeni
dolžini; priključek: 380 V; 1 kom.
22. Brusilni stroj za okroglo brušenje
800.000 SIT, znamka: KIKINDA; model:
UFB-500 AF; inven. št.: 0648; tovar. št.:
1356; leto izdel.: 1979; premer brusne
plošče: 400 mm; delovne operacije: zunanje in notranje brušenje; oprema: dodatek
za notranje brušenje; pomik in nastavitve:
mehansko, avtomatsko; priključek: 380 V;
1 kom.
23. Industrijski sesalec 15.000 SIT,
znamka: PRVA PETOLEKA; model: US
2/4000; inv. št.: 1104; tovar. št.: 237; leto
izdel.: 1988; izvedba: prevozen, valjasti vertikalni koš; moč sesanja: 4 KW; priključ.:
220 V; 1 kom.
24. Namizni vrtalni stroj 18.000 SIT,
znamka: METALAC; model: BR 16; inv. št.:
1625; tov. št.: 1/87; leto izd.: 1987 premer vrtanja: max 16 mm; hitrost vrt. vretena: 370-5.000 vrt./min; spreminjanje hitr.:

mehansko preko stop. jermenice; priključek: 380 V; 1 kom.
25. Stroj za razrez pohištvenih cevi
172.000 SIT, znamka: PREDRAZZOLI; model: C-51, inv. št.: 0617; leto izd.: 1979;
premer krožne žage: 300 mm; priklj.: 380
V; 1 kom.
26. Električna kalilna peč 318.000 SIT,
znamka: LADO PANDUR; model: VP 20;
inv. št.: 1197; leto izdelave: 1984; vložna
odprtina: 350 x 200 mm; priključna moč:
20 KW; priključek: 380 V; 1 kom.
27. Varilni aparat v argonski zaščiti
110.000 SIT, znamka: ISKRA; model:
KND-350/E 10; inv. št.: 615; leto izdelave:
1985; varilni tok: max 10 A; oprema: jeklenka 53 kg z reducirnim ventilom; priključek: 380 V; ocena stanja: tehnološko in
operativno zastarel aparat; 1 kom.
28. Varilni transformator 350.000 SIT,
znamka: VARSTROJ; model: VAREX 400;
inv. št. 595; leto izdelave: 1980; varilni tok:
max 400 A; priključek: 380 V; 1 kom.
29. Računalnik Pentium 133/120
44.000 SIT, inventarna št.: 1979; leto izdelave: 1996; spomin RAM 16 MB; trdi disk
1,28 GB; floppy disk 3,5“; 1,44 MB; grafična kar. VGA S 3 Trio-64V; barvni ekran
14“; tipkovnica; CD enota z zvočno kartico;
miška; 1 kom.
30. Računalnik 486 DX2/120 28.000
SIT, inventarna št.: 1993; leto izdelave:
1996; spomin RAM 16MB; trdi disk 500
MB; floppy disk 3,5“; 1,44 MB; grafična
kartica SVGA; barvni ekran 14“; tipkovnica;
miška; 1 kom.
31. Tiskalnik 8.000 SIT, znamka:
EPSON; model: LQ 1050; inv. št.: 1368;
leto izdelave: 1990; format: A3; 1 kom.
III. Pisarniška in ostala oprema
1. Telefonska centrala s telefoni
180.000 SIT, znamka: ISKRA; leto izdelave: 1992; 1 kom.
2. Pisalne in ostale mize 650.000 SIT.
Ocenjuje se skupno število 119 kom pisalnih in ostalih (jedilne, pomožne) miz; 1
kom.
3. Stoli 120.000 SIT.
Ocenjuje se vse vrste pisarniških in delavniških stolov različnih izvedb v skupnem
številu 289 kom; 1 komplet.
4. Garderobna omara 147.200 SIT.
Kovinska omara enojna PRIMAT; 128
kom a 1.150.
5. Pisarniška omara 335.000 SIT.
Ocenjuje se vse vrste pisarniških omar z
nastavki (tudi vgrajene) v količini 78 kom; 1
komplet.
6. Jeklenka - visoka 165.000 SIT, 11
kom a 15.000 SIT.
7. Fotokopirni stroj 52.000 SIT, znamka: MINOLTA; model: EP 3170; format kopiranja: max A3; leto izdelave 1995; 1 kom.
8. Telefax 24.000 SIT, znamka:
MINOLTA; model: JET 1022; leto izdelave:
1995; 1 kom.
9. Razni drobni inventar 280.000 SIT, 1
komplet.
IV. Nepremičnine
1. Proizvodna stavba s pisarniškimi prostori (Novejša gradnja - 1980) na parc.
št. 10/5 poslopje v izmeri 3258 m2 in parc
št. 10/3 dvorišče 2987 m2.
2. Proizvodna stavba s pisarniškimi prostori (stari objekt) na parc. št. 10/6 stavba v
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izmeri 1042 m2, dvorišče 800 m2 ter v okolici pripadajoče zemljišče parc. št. 10/4 neplodno 908 m2, parc. št. 7/11 travnik 349
m2; parc. št. 7/12 travnik 234 m2, parc.
št. 7/2 travnik v izmeri 1705 m2, parc.
št. 8/1 neplodno 7036 m2 vl. št. 1109 k.o.
Mokronog.
3. Stavba (bivša šola) v Jelševcu pri Trebelnem na parc. št. 496/2 dvorišče 1321
m2 in stavbi 417 v izmeri 259 m2 vl. št. 878
k.o. Jelševec.
Nepremičnine in oprema je na ogled
vsak ponedeljek in sredo med 8. in
14. uro.
Informacije za opremo po telefonu
068/49-002 - g. Hočevar, za nepremičnine Tibor Šimonka tel. 061/151-20-27 in
Jasna
Kalšek
SRD
Ljubljana
tel
061/189-48-68.
Kupuje se po sistemu videno - kupljeno.
Ponudbe poslati na naslov Iskra Elektroliti d.o.o - v likvidaciji Stari trg 36, 8230
Mokronog s pripisom “objava“ v roku 10 dni
po objavi.
Ponudbe se bodo odpirale dne, 4. 3.
1999 v jedilnici podjetja.
Pogodba se bo praviloma sklenila takoj
po odprtju ponudb. Prodajalec si pridružuje
pravico, da z nobenim posameznikom ne
sklene pogodbe. Pogoj za prevzem je takojšnje plačilo po podpisu pogodbe in odvoz opreme pod II. v roku 3 dni, pod I., III.
in IV. v skladu s pogodbo oziroma po dogovoru.
Iskra Elektroliti, d.o.o., Mokronog
Likvidacijski upravitelj:
Tibor Šimonka, dipl. ek.
Št. 5/99
Ob-847
Intereuropa, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljki z naslednjo vsebino: 1. INTEREUROPA d.d. Filiala špedicije Maribor 12 in 2.
INTEREUROPA d.d. Filiala špedicije Maribor 17.
Št. 03-173
Ob-1014
Velo, d.d., trgovina na veliko in malo,
Celovška 150, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila, in sicer za moped Tomos
APN6 Alpino, s številko motorja 460367.
AGRAD d.o.o., Bizeljska cesta 65, Bizeljsko, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike
z
vsebino:
“AGRAD“
EXPORT-IMPORT d.o.o., podjetje za trgovino, gradbeništvo in gostinstvo, Bizeljska
c. 65, 68259 Bizeljsko, Tel.: (0608)
51-214. g-8184
AVTOTEHNIK BORIS, Parmova 25,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št.
186253, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-8067
Avtohiša Malgaj, Tržaška 108, Ljubljana,
preklicuje potrdilo za registracijo uvoženega vozila, št. šasije VF1BAOFLG19506597,
za avto Megane RN 1.6,carinjeno po ECL
660 z dne 27. 1. 1999. s-8191
Avtohiša Malgaj, Tržaška 108, Ljubljana,
preklicuje potrdilo za registarcijo uvoženega
vozila,
št.
šasije
VF1KCOHAF19705895, za avto Kangoo,

carinjeno po ECL 671 z dne 27. 1. 1999.
s-8192
ICTAS, Grintovška 16, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št. 0582920, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-8090
Kolar Mirjan, Pri Habakuku 109, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-2788/94. m-156
Kolenc Boris, Robičeva 60, Limbuš, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-0243-94. m-113
Lovrec Frida, Praprotnikova 6, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-1677/94. m-107
Markuš Aleksander, Ul. Veljka Vlahoviča
47, Maribor, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 064-5436/98. m-186
Okorn Bojko s.p., Blato 22, Trebnje,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
057-0487/95, izdan 22. 11. 1994.
s-8065
Perbil Amalija, Šolska ul. 6, Oplotnica,
preklicuje
štampiljko
z
napisom:
TURISTIČNO
DRUŠTVO
ČIZLA
KI
OPLOTNICA Ul. Pohorskega bataljona 13.
m-85
Pernat Dragica, Ljubljanska c. 82, Rače, preklicuje odločbo obrtnega dovolenja,
št. 065456/6702/01-74/1996 izdano
2. 10. 1996. m-96
Ratkovič Sašo, Ob potoku 10, Slovenska Bistrica, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 50-1113/95. m-170
Španič Stjepan, Tbilisijska 34, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
28-1323/94, izdan 20. 7. 1994. s-8080
Tihelj Marko, Zaloška cesta 133, Ljubljana, preklicuje kopijo obrtnega dovolenja,
št. 36373/1833/00-36/1995, izdano
6. 3. 1995. s-8082
Tihelj Marko s.p., Zaloška cesta 133,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z vsebino: Avtoprevozništvo S.P., Tihelj Marko, Zaloška 133, Ljubljana. s-8084
Ukman Franc, Zg. Rečica 75, Laško,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
20-0127/94, ERO 5558446, izdan 17. 5.
1994 pri DURS DU Celje, izpostava Laško.
p-8024
Vodušek Viktor, Cesta na Boč 40, Poljčane, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 50-0610/94. m-177
Žnidaršič Nataša, Martinjak 63, Cerknica, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
041-658/95, ERO 5538091, izdano
15. 5. 1995. s-8150

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Barbo Milan, Murova 14, Jesenice, potni
list št. AA 573335, izdala UE Jesenice.
p-8164
Bizjak Maja, Ul. Gradnikove Brigade 23,
Nova Gorica, potni list št. BA 688274, izdala
UE Nova Gorica. g-8183
Bobič Nina, Klanska ulica 2, Medvode,
potni list št. BA 498784. s-8267
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Danojlić Radojica, Kraljeva 19, Koper, potni list št. BA 578439, izdala UE Koper.
g-8180
Demirović Dobrosav, Pot na Rakovo jelšo
299, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 151452.
s-8032
Demirović Dobrosav , Pot na Rakovo jelšo
299, Ljubljana, potni list št. AA 765097.
s-8033
Drobnič Gorazd, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 312005, izdala UE Ljubljana.
s-8030
Filipčič Danica, Kvedrova c. 8, Koper, potni list št. AA 511768, izdala UE Koper. g-8028
Godnič Klavdij, Erjavčeva 21, Koper, potni
list št. AA 208330. g-8108
Gregorič Primož, Lokve 36, Trnovo, potni
list št. BA 410938, izdala UE Nova Gorica.
g-8252
Jaklič-Klanšek Marijana, V Murglah 141,
Ljubljana, potni list št. AA 598099, izdala UE
Ljubljana. s-8190
Jeraj Stane, Polje cesta XII/2, Ljubljana,
potni list št. AA 128506. s-8200
Jezeršek Janez, Hotavlje 3, Gorenja vas,
osebno izkaznico, št. 2221. s-8236
Jurkić Marijan, Partizanska ul. 23, Tržič,
potni list št. BA 595677, izdala UE Tržič.
p-8004
Juvan Stanislav, Hafnerjevo naselje 99,
Škofja Loka, osebno izkaznico št. 45967.
s-8061
Kadirič Mirsad, Tomšičeva 2, Koper, potni
list št. AA 204476. g-8128
Kantar Milan, Partizanska 30, Ljubljana,
potni list št. BA 859817. s-8136
Kavaš Štefan, Kovaška ulica 15, Odranci,
potni list št. BA 535288, izdala UE Lendava.
p-8028
Kerenčič Vilibald, Kajžar 57, Miklavž pr Ormožu, osebno izkaznico št. 149057. g-8248
Kocjančič Matej, Lobček 33, Grosuplje,
potni list št. BA 784190. s-8193
Kopinja Ladislav, Čentiba 478, Lendava,
osebno izkaznico, št. 147369. p-8014
Korenjak Boštjan, Prečna pot 12, Ptuj, potni list št. AA 854913, izdala UE Ptuj. p-8033
Kos Ivanka, Gorenjskega odreda 2, Kranj,
osebno izkaznico št. 26190. g-8246
Kovač Polonca, Žanova ulica 36, Kranj,
osebno izkaznico, št. 106035. p-8019
Kravanja Jaka, Soussenska 10, Ljubljana,
potni list št. BA 731513, izdala UE Ljubljana.
s-8211
Kunštek Bogomira, Črešnjice 1b, Frankolovo, potni list št. BA 353221, izdala UE Celje. p-8165
Kunštek Stjepan, Črešnjice 1b, Frankolovo, potni list št. BA 30590, izdala UE Celje.
p-8166
Laznik Marija, Brdinje 45, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico 96547. g-8247
Lovec Matej, Volčja Draga 9, Volčja Draga, potni list št. BA 588910, izdala UENova
Gorica. g-8027
Lukec Marija, Polje c. XII/2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 100097. s-8138
Magbule Malići, Kettejeva ulica 10, Brežice, potni list št. BA 841846, izdala UE Brežice. p-8170
Majhen Boris, Aškerčeva ul. 10, Ptuj, potni list št. BA 203366. p-8018
Mikulin Ana, Šolska ul. 62, Solkan, Nova
Gorica, potni list št. BA 568273. g-8130
Mikulin Mitja, Šolska ul. 62, Nova Gorica,
potni list št. AA 356928. g-8131
Mukulin Nataša, Šolska ulica 62, Solkan,
Nova Gorica, potni list št. BA 568078. g-8129
Murko Ivan, Vintarovci 21, Destrnik, potni
list št. BA 550640. s-8237
Osmićević Mirsad, Hrušica 58/e, Jesenice, potni list št. BA 852003, izdala UE Jesenice. p-8031
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Pavlovič Romano, Palčje 45, Pivka, potni
list št. AA 272658. p-8016
Peter Žgajnar, Trebinjska 1, Ljubljana, potni list št. AA 311710, izdala UE Ljubljana.
s-8086
Petrović Srečko, C. na Markovec 13, Koper, preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 86/98, g-86257. g-8105
Prelec Martin, Ul. Albina Dujca 6, Divača,
maloobmejno prepustnico št. AI 037786, izdala UE Sežana. p-8180
Radej Dušan, 28. maja 59, Ljubljana, potni list št. BA 110962. s-8036
Rogelj Nataša, Pot heroja Trtnika 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 53067. s-8133
Salamon Jurij, Gabrje 3, Tržišče, potni list
št. AA 79974, izdala UE Sevnica. p-8026
Sevšek Simon, Črnova 45, Velenje, osebno izkaznico št. 41226. g-8161
Skubic Darko, Stari trg 28, Ljubljana, potni
list št. AA 252823, izdala UE Ljubljana.
s-8275
Sraka Danijel, Cesta dveh cesarjev 55,
Ljubljana, potni list št. BA 680826, izdala UE
Ljubljana. s-8141
Sušec Slavko, Tomšičeva 3, Slovenj Gradec, potni list št. AA 996342, izdala UE Slovenj Gradec. g-8249
Šinigoj Miloš, Vipavska cesta 65, Nova Gorica, potni list št. AA 174727, izdala UE Nova
Gorica. g-8250
Škof Albert, Borova vas 2, Maribor, potni
list št. AA 279001, izdala UE Maribor. p-8169
Štuva Edvard, Javorje 23, Sežana, potni
list št. BA 846717. p-8020
Švikart Viktor, Puhova 7, Ljubljana, potni
list št. AA 455227, izdala UE Ljubljana.
s-8091
Torbica Zora, Seidlova c. 30, Novo mesto,
potni list št. BA 870134, izdala UE Novo mesto. p-8186
Trojer Tomo, Ozeljan 57, Šempas, potni
list št. BA 258459, izdala UE Nova Gorica.
g-8251
Vidmar Iztok, Grinjan 5e, Koper, potni list
št. AA 398082, izdala UE Koper. g-8026
Vinkovič Alenka, Trebinjska 1, Ljubljana,
potni list št. AA 311707, izdala UE Ljubljana.
s-8087
Vipotnik Andrej, Silvaplana, Chesa Corvatsch 1, Švica, potni list št. BA 883041.
s-8241
Vipotnik Irena, Brajnikova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 49967. s-8242
Višnikar Karl, Pot na jez 38, Radeče, potni
list št. AA 779292. p-8010
Višnikar Marija, Pot na jez 38, Radeče,
potni list št. AA 652923. p-8011
Vrbnjak Marija, Grajski trg 6, Maribor,
osebno izkaznico št. 17622. p-8184
Zadev Fiorenza, Kumarjeva 5/a, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 88854, izdala UE Koper. g-8253
Zadev Fiorenza, Kumarjeva 5/a, Koper,
potni list št. BA 233314, izdala UE Koper.
g-8254
Zajc Bojan, Šobčeva 17a, Lesce, osebno
izkaznico št. 156572. g-8181
Zorko Borut, Gažon 25, Šmarje, potni list
št. AA 133554, izdala UE Koper. g-8182
Zupanc Boris, Hrušica 71/c, Hrušica, potni list št. AA 266561, izdala UE Jesenice.
p-8183
Žnidarec Jasmina, C. padlih aktivistov 7,
Rogaška Slatina, potni list št. BA 526695,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-8185

Druge listine
Albreht Bogdan, Račeva 16, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 17389, izdala UE
Škofja Loka. s-8072
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Aleksić Gorazd, Ul. Staneta Severja 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
70762, izdano 31. 1. 1994 pri UE Maribor.
m-191
Alimanović Šaban, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza
Levca v Ljubljani. s-8023
Anžin Matej, Menardova ulica 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
929968, št. reg. 200190. s-8140
Antolin Mateja, Mencingerjeva 65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17366.
s-8106
Antonič Miha, Dalmatinska 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105812,
izdala UE Maribor. m-122
Auer Jurij, Slovenčeva ulica 113, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28443.
s-8011
Avramović Andrej, Šišenska 31, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11239.
s-8031
Bajde Tina, Laze v Tuhinju 21, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19468, izdala UE Kamnik. s-8025
Bajramović Asmir, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049494, reg. št. 207884, izdala UE Ljubljana. s-8175
Bajrić Marjanca, Sernčeva 9, Maribor, spričevalo o konačni OŠ Šentilj, izdano leta 1964.
m-81
Bajuk Jože, Radoviči 81a, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 855199,
reg. št. 4807, kat. BGH, izdala UE Metlika.
g-8169
Barut Živko, Juleta Gabrovška 21, Kranj,
delovno knjižico. s-8039
Batista Franc, Jakominova ulica 12, Notranje Gorice, zaključno spričevalo Avtomehanične šole v Ljubljani, izdano leta 1972. s-8041
Baš Primož, Leninov trg 3, Trbovlje, dijaško mesečno vozovnico, št. 20586. s-8063
Bašić Hakija, Goriška cesta 46, Ajdovščina, izpit za zidarja Vojkove delavske univerze v
Ajdovščini, izdan 5. 9. 1979, št. 130/79.
g-8228
Bencik Angela, Plečnikova ul. 33, Krog,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
10336. p-8029
Berendito Dejan, Radmirje 108, Ljubno ob
Savinji, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno
spričevalo, št. 622. p-8012
Bezjak Gregor, Borova vas 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 91429,
izdala UE Maribor. m-124
Biondič Ivica, Jenkova 19, Velenje, spričevalo 3., 4.letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu. p-8008
Bjedov Marija, Rožna dolina c XIX 11, Ljubljana, indeks Gimnazije Poljane. s-8232
Božič Mojca, Hrib 19, Sv. Anton, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 4332. g-8215
Bobič Nina, Klanska ul. 2, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1249961,
št. reg. 170067. s-8268
Boršič Milan, Župančičeva 5, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-8030
Breznik Franc, Močna 3 a, Pernica, zaključno spričevalo Srednje komercialne šole v
Mariboru, izdano leta 1976. m-120
Brkić Fatima, Cesta M. Tita 1 A, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1313708. p-8001
Brodnjak Ljubomir, Gorišnica 24/b, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2211, izdala UE Ptuj. g-8163
Butolen Vojko, Jelovice 45, Majšperk, diplomo Gradbenega šolskega centra Borisa
Kraigherja p.o., Maribor, smer slikopleskar,
izdano leta 1985. m-158
Cenc Žan, Lackova c. 182, Pekre, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113696.
m-106

Cenc Žan, Lackova 182, Maribor, študentsko izkaznico št. 61153732, izdala Univerza
v Mariboru, Pedagoška fakulteta. m-148
Corel Matjaž, Plečnikova 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068877,
št. reg. 31242, izdala UE Domžale. s-8038
Corel Matjaž, Plečnikova 1, Domžale, študentsko izkaznico, št. 07960010, izdala Visoko Policijsko varnostna šola v Ljubljani. s-8045
Curk Janina, Dogoška 79/c, Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na FF Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, enopredmetna psihologinja, izdano leta 1993. m-130
Čamernik Petra, Tržaška cesta 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011324, št. reg. 204970. s-8261
Černe Bogomira, Ruška c. 140, Bistrica
ob Sotli, zaključno spričevalo Gimnazije pedagoške smeri v Mariboru, izdano leta 1970.
m-197
Čikojevič Stojko, Okroglo 17, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066259,
reg. št. 46077, izdala UE Kranj. g-8218
Čop Vasja, Polje, Cesta XL/2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13136.
s-8093
Črnugelj Martin, Kermaunerjeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole - delavski oddelek izdano leta 1960.
s-8156
Dalmacija Miloš, Muhaber 13, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 1995. s-8269
Danojlić Radojica, Kraljeva 19, Koper, vozniško dovoljenje, št. 4865, izdala UE Koper.
g-8168
Debeljak Simona, Zdole 22, Zdole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14809.
p-8025
Deisinger Maja, Cilenškova ulica 16, Ljubljana, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-8201
Demšar Luka, Bilečanska 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32017. s-8255
Dibitonto Claudio, Tomaj 71, Dutovlje, spričevalo o končani OŠ, šolsko leto 1978/79.
g-8010
Donik Danilo, Močna 14, Pernica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole v Mariboru. m-104
Dukarič Sabina, Rimska 45, Log pri Brezovici, dijaško mesečno vozovnico, št. 94261.
s-8147
Ekart Silvo, Dravski Dvor 20, Marjeta, zaključno spričevalo Gostinskega šolskega centra Maribor, izdano leta 1982. m-139
Fabijan Viljem, Zg. Hlapje 1a, Jakobski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6280, izdano 20. 12. 1993 pri SO Pesnica. m-199
Fartelj Elizabeta, Puconci 343, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 19964. g-8213
Ficinger Aleksandra, Podgorje 46, Podgorje, dijaško mesečno vozovnico, št. 3224.
s-8237
Fidani Reatep, Delavska 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. 62268, izdala UE Maribor. m-86
Filipović Dragan, Kotor Varoš, Banja Luka,
potrdilo o usposobljenosti za dela kvalificiranega zidarja, izdal Zvezni center za izobraževanje gradbenih instruktorjev Ljubljana, 27. 3.
1987. s-8206
Flis Tomaž, Hostanjvec 9, Zgornja Ložnica, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole. m-78
Gabrovšek Franci, Stara Vrhnika 66, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9354,
izdala UE Vrhnika. s-8092
Gaše Same, Štrekljeva 24, Maribor, potrdilo in izpit za viličarja, izdala Delavska univerza v Mariboru leta 1990. m-144
Gerič Mitja, Vuzmetinci 24a, Miklavž pr Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9960,
izdala UE Ormož. g-8214
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Glamočić Mitar, Letonjeva 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110221, izdano 10. 3. 1998 pri UE Maribor. m-129
Glavič Sabina, Trg prekomorskih brigad 7,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21530. s-8190
Golinar Zdenka, Ivana Turšiča 7, Sežana,
spričevalo, št. maturitetnega lista 1231, št.
delovodnika 286/15/6/81. g-8229
Golob Anton, Zg. Kozji vrh 45, Radlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1150, izdala UE Radlje ob Dravi. p-8167
Golob Franc, Heroja Zidanška 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39292. m-84
Gorenc Dušanka, Novi Log 19/d, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8749,
izdala UE Radlje ob Dravi. g-8008
Goričan Tina, Kneza Koclja 37, Maribor,
indeks, št. 81465820 EPF Maribor. m-117
Gostinčar Katarina, Sp. Senica 39, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 25179.
s-8057
Grabljevec Ida - Majda, Radanja vas 1,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. 4606, izdala UE Litija. s-8107
Grm Robert, Križevec 66, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7741, izdala UE Slovenske Konjice. g-8162
Grmek Fredi, Dol pri Borovnici 69, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
elektro šole, izdano leta 1983. s-8159
Grmič David, Reteče 49, Gorenja vas, delovno knjižico. s-8258
Gruden Sonja, Zadružna 6, Izola, delovno
knjižico, izdano leta 1985. g-8227
Gruden Tina, Pavšičeva ulica 22, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1993, na ime Abdulovič
Tina. s-8051
Gugo Jasna, Veljka Vlahoviča 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34063, izdala UE Maribor. m-116
Gumze Jasna, Jaskova 4, Slovenj Gradec,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-8118
Hafner Matej, Švarova 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 22218. s-8022
Hainc Cvetka, Volodjeva 19, Maribor, zaključno spričevalo Trgovske šole Maribor, izdano leta 1975. m-162
Hajrudin Rošič, Ul. 25. maja 5, Turnišče,
delovno knjižico, zap. št. 226, ser. št. A
230673, izdala UE Lendava 29. 7. 1992.
p-8171
Harisch Damjan, Zvezna 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 332165, izdalaEkonomska fakulteta v Ljubljani. s-8142
Hauptman Igor, Ptujska 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87335, izdala
UE Maribor. m-99
Herič Darinka, Maistrova 24, Maribor, spričevalo OŠ Bratov Polančič, izdano leta 1988.
m-153
Hlinarec Vlado, C. M. Tita 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 1175849. g-8164
Hojnik Marko, Ul. Ilije Gregoriča 40, Miklavž, indeks Fakultete za gradbeništvo, št.
93402094. m-173
Holer Zdenka, Streliška 23a, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, upravno administrativna šola, izdano
leta 1984. m-184
Hranilović Viktor, Partizanska ul. 20, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9603,
izdala UE Lendava. p-8172
Hutter Tanja, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3164.
s-8260
Ilešič Vladimir, Volkmerjeva c. 30, Ptuj,
delovno knjižico, reg. št. 34339, izdala UE
Ptuj. g-8017
Ipavec Nina, Pod vinogradi 29, Solkan,
1. indeks Medicinske fakultete, št. S-3258.
s-8037

Jager Marija, Roška cesta 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 847982,
reg. št. 77301, izdala UE Ljubljana. s-8185
Jaklič Klemen, V Murglah 141, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050214, reg. št. 208491, izdala UE Ljubljana. s-8188
Jaklič-Klanšek Marijana, V Murglah 141,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 811079, reg. št. 50374, izdala UE Ljubljana. s-8189
Jamšek Marija, Meža 155b, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 1979 na ime Šertel Marija. g-8005
Jamšek Marija, Meža 155b, Dravograd,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 1980 na ime Šertel Marija. g-8004
Javernik Viktor, Partizanska 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24801, izdala UE Maribor. m-118
Jazbinšek Ljudmila, Cankarjeva ul. 3,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 3. letnikaSrednje tehniške šole, kemijska smer, izdano leta
1974 na ime Lajh Ljudmila. s-8205
Jeger Darko, Pod bregom 4, Lovrenc/Pohorje, diplomo Srednje lesne šole. m-97
Jelen Franc, Terškova ul. 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 22905, izdano 11. 8. 1993 pri UE Maribor. m-190
Jeraj Stane, Polje cesta XII 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
633674, št. reg. 95902. s-8199
Jeran Uroš, Turnše 25, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 944361, reg. št.
29654, izdala UE Domžale. s-8064
Jereb Andrej, Topniška ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
351933, št. reg. 45896. s-8020
Jezeršek Janez, Hotavlje 3, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23675, izdala UE Škofja Loka. s-8235
Josipovič Natalija, Zaloška cesta 92b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586954, reg. št. 189112, izdala UE Ljubljana. s-8085
Jug Niko, Kolmanova c. 45, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 104829, izdano 30. 3. 1995 pri UE Maribor. m-171
Jukić Luka, Seidlova 20, Novo mesto, indeks, št. 26103376, izdala Fakulteta zagradbeništvo in geodezijo. s-8202
Juvan Stanislav, Hafnerjevo naselje 99,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 2637, izdala UE Škofja Loka. s-8059
Juvan Marijana, Hafnerjevo naselje 99,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21024, izdala UE Škofja Loka. s-8058
Kaljun Jasmin, Kolodvorska 15, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16985, izdala UE Maribor. m-100
Karaosmanovič Ševko, Cesta v Gorice 19,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38832. s-8257
Kastelic Tomaž, Stična 116, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
14498, izdala UE Grosuplje. s-8177
Kaučič Kristina, Cesta v Debro 6, Laško,
študentsko izkaznico, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. g-8122
Kirbiš Ivan, Nova ul. 22, Spodnji Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
81860, izdala UE Maribor. m-77
Klepej Helenca, Dobriša vas 66, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1058153. p-8007
Klofutar Peter, Stagne 19, Tržič, delovno
knjižico. g-8012
Knavs Franc, Male Lašče 108, Velike
Lašče, izkaznico ŽVN, št. 006421. s-8050
Kneževič Živko, Baševa 12, Maribor, veteransko izkaznico št. 016092 in izkaznico za brezplačno vožnjo vojnega veterana št. 2655. m-198

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 865

Kocev Sime, Borova vas 22, Maribor, zaključno spričevalo Srednje strojne šole v Mariboru, št. I/IE3-K-1521, izdano 26. 6. 1991.
m-138
Kocjan Božena, Kvedrova 11, Koper, zavarovalno polico, št. AO 0621008. g-8009
Kocjančič Darko, Bertoki, Cesta II oktobra
22, Koper, zavarovalno polico, št. 0621040,
izdala Zavarovalnica Adriatic. g-8114
Kodrič Simona, Majeričeva ulica 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89841, izdano 22. 3. 1995 pri SO Maribor.
m-172
Kojc Ivan, Sestrže 36, Majšperk, indeks
št. 61141997, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-164
Kolar Mitja, Fram 194, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88764, izdano 3. 12.
1993 pri UE Maribor. m-146
Kontrec Miljenko, Ul. čebelarja Močnika
12, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76967, izdano 6. 12.
1993. m-194
Koren Marjan, Klopce 10, Slovenska Bistrica, spričevalo Poklicne kmetijske strojne
šole, izdano leta 1978. m-140
Korez Ivan, Zimica 11, Zg. Korena, zaključno spričevalo VII-108 Poklicne kovinarske šole Maribor Tabor, izdano 20. 6. 1977.
m-193
Kos Karmen, Poljska pot 3a, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11462.
p-8005
Koser Gregor, Gozdna 27, Hoče, zaključno spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta
1997. m-94
Kostanjšek Dejan, Slomškov trg 5, Celje,
indeks št. 93439986, izdala Fakultetaza elektrotehniko, računalništvo in informatiko. m-188
Kovačič Aljonka, Podlimbarskega ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 141241, reg. št. 12927, izdala UE Ljubljana. s-8102
Kovič Martin, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483738, reg. št. 195150, izdala UE Ljubljana. s-8088
Kozar Mitja, Ninska graba 17, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9832, izdano
21. 6. 1993. g-8212
Kozjak Branko, Zgornji Duplek 188, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključenm izpitu Elektrogospodarskega šolskega centra, za šolsko
leto 1963/64. m-127
Košir Ana, Dunajska cesta 436, Ljubljana,
delovno knjižico. s-8197
Krajnc Peter, Drevesniška 52, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11308, izdala
UE Slovenj Gradec. m-82
Kramberger Andrej, Industrijska 16, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 4800,
izdala UE Ruše. m-102
Kračan Matej, Bartlova 3, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 851011,
izdala UE Litija. s-8145
Križman Miroslav, Krekova 27, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 17, izdana leta 1992.
m-103
Krivec Orce, Ob lazniškem potoku 70, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88970, izdala UE Maribor. m-91
Kropivšek Klavdija, Strahinj 101, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307305, reg. št. 50762, izdala UE Kranj.
g-8221
Kufič Štefka, Pivola 69a, Hoče, diplomo
Srednje tekstilne šole, tekstilni mehanik 2, izdano leta 1987 v Mariboru. m-151
Kukovec Franc, Novinci 15, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 10541, izdala
UE Ptuj. p-8178
Kuret Irena, Cesta v Staro vas 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8330, izdala UE Postojna. g-8013
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Kutin Polonca, Skapinova ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814323, reg. št. 96958, izdala UE Ljubljana.
s-8076
Kuzmič Tomaž, Kunaverjeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnik Srednje kemijske
šole, izdano leta 1994. s-8062
Kušej Samo, Gorče 10a, Libeliče, spričevalo št. 331/02-00, izdano 15. 6. 1993 za
šolsko leto 1992/93. p-8168
Lah Ana, Smrečnikova 2, Novo mesto, spričevalo 4. razreda OŠ Stopiče, izdano leta
1968. g-8172
Leben Sonja, Pot na Visoko 19 A, Ljubljana, indeks in diplomo Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdana na ime Volf Sonja. s-8272
Lenard Biljana, Rošpoh 158, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4057, izdano 19. 2. 1993 pri SO Pesnica. m-183
Likar Barbara, Lavričeva c. 58, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784262, izdala UE Ajdovščina. g-8166
Ljubojevič Mile, Soška ul. 5, Koper, vozniško dovoljenje, št. 17048. g-8167
Lomovšek Viktor, Jakčeva ul. 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
631233, reg. št. 70278, izdala UE Ljubljana.
s-8101
Lorber Dejan, Ljubljanska 86/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, št. 104584, izdano
24. 2. 1995 pri SO Maribor. m-195
Lorber Jasna, Šentilj 72/b, Šentilj v
Slovenskih Goricah, delovno knjižico št.
1008. m-142
Lorber Karmen, Smetanova ul. 30, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole - smer frizer. m-119
Lukančič Matjaž, Račica 13, Litija, potrdilo
o znanju CPP št. 77375. s--8042
Lunar Valentina, Hudi graben 8, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 3328,
izdala UE Tržič. g-8121
Magdič Aleksander, Spodnji trg 42, Lovrenc/Pohorje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 7676. m-115
Malajner Ljudmila, Na gmajno 24, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 109127, izdano 19. 2. 1996 pri UE
Maribor. m-160
Malus Maja, Opekarska ulica 12, Brežice,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21917.
s-8049
Marin Andreja, Mihovci 8/a, Velika Nedelja, spričevalo 8. razreda OŠ, izdano za šolsko
leto 1981/82. g-8174
Markovič Bogoslav, Vrnačke Banje 5, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne rudarske šole v Velenju, za šolski leti 1986/87
in 1987/88. m-168
Masle Blaž, Galjevica 80, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3933. s-8056
Maslo Alojz, Slovenčeva ulica 74, Ljubljana, veteransko vozovnico, št. 1082, izdal LLP.
s-8203
Matič Zoran, Kopališka ulica 15, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 583, izdala
UE Vrhnika. s-8055
Matičič Helena, Slivnice 46, Rakek, spričevalo PTT šole, šolsko leto 74/75. g-8113
Mežnar Jana, Ul. 7. maja 12, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
661126, reg. št. 3109, izdala UE Ilirska Bistrica. s-8127
Medle Marjan, Malnarjeva ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1052039, reg. št. 105964, izdala UE Ljubljana. s-8071
Merjak Maša, Preglov trg 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16347. s-8263
Milešević Rajko, Osredak, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole, izdano leta
1980. s8179
Mlakar Davorin, Prihova 15, Oplotnica, zaključno spričevalo SKŠMŠ v Mariboru. m-143
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Mlakar Gorazd, Veljka Vlahoviča 81, Maribor, zaključno spričevalo Avtomehanične šole
v Mariboru. m-110
Moljk Andrej, Levstikova 14, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Josipa Jurčiča Stična, izdano leta 1976, št. 24. s-8139
Moravčevič Aleksandra, Kolarjeva 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10545. s-8029
Mostar Tomaž, Galjevica 79, Ljubljana, indeks Visoke šole za upravljanje in poslovanje
Novo mesto, št. 98028201, izdan leta 1998.
p-8174
Mrhar Nada, Knafelčeva 6, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole Novo
mesto, šolsko leto, izdano na ime Macele Nada. g-8111
Mužič Urša, Mladinska ulica 30, Ljubljana,
indeks št. 18980477, izdala Filozofska fakulteta leta 1998. s-8070
Mulec Simona, Porabska ul. 2, Gornja
Radgona, indeks EPF Maribor, št. 81466953.
m-166
Muratović Amir, Šavna peč 28, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10877. g-8007
Muršič Aleksandra, Šentilj 19, Šentilj v
Slovenskih Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2967, izdano 18. 11. 1992 pri UE
Pesnica. m-128
Naterer Milan, Malečnik 77, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 39459, izdano 15. 6. 1994 pri UE Maribor. m-137
Neuvirt Miran, Partizanska 7, Lenart v
Slovenskih goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu št. 192, izdala Srednja živilska šola Maribor, 30. 8. 1994, program živilstvo, smer
mesar. m-175
Nograšek Polona, Hrenova 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37422. s-8089
Novak Franc, Vuhred 123, Radlje ob Dravi, zaključno spričevalo OŠ Radlje, izdano leta
1973. p-8013
Novakovič Dalibor, Moškričeva 32, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31374.
s-8074
Oder Božidar, Čečovje 41, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
726, izdala UE Ravne na Koroškem. g-8110
Ofić Polonca, Bresterniški vrh 55, Kamnica, delovno knjižico, št. 6675, izdala UE Maribor. m-88
Ogrin Nataša, Sinja Gorica 22, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12970, izdala UE Vrhnika. s-8256
Ogriz Tomaž, Gradiška 6, Slovenj Gradec,
indeks, št. 61106239 Pedagoške fakultete v
Mariboru. m-125
Ogrizek Jožica, Grizoldova 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91498, izdano 13. 10. 1998 pri UE Maribor. m-133
Oplotnik Jože, Raičeva ulica 25, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnik ter spričevalo o
zaključnem izpitu Šolskega centra za gostinstvo Novo mesto, Poklicna gostinska šola.
s-8266
Oštir Stanko, Resljeva 1, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
12518. p-8021
Oček Mateja, Ob nadvozu 25, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104714, izdano 15. 3. 1995 pri UE Maribor.
m-187
Painkret Silvester, Zadrečka cesta 17, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5471, izdala UE Mozirje. p-8162
Pak Mateja, Ploderšnica 13, Jakobski dol,
potrdilo o znanju CPP, št. 12148, kat. GH,
izdala UE Pesnica. m-161
Palčič Barbara, Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29762. s-8135
Pelcl Carmen, por. Sviecicki, Romihova
15, Maribor, delovno knjižico št. 4535, izdano leta 1994. m-165

Perenič Alojz, Klenik 20, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6417, izdala UE
Postojna. p-8176
Perko Janez, Begunjska c. 16, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7341,
izdala UE Tržič. g-8117
Perovšek Darko, Trnovska ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482762, reg. št. 194577, izdala UE Ljubljana. s-8148
Pečan Manca, Ilirska ulica 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096800, št. reg. 213676. s-8259
Pinoza Katja, Žurkov dol 44, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8715. p-8015
Pintarič Ivica, Na Dobravi 30, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. 38588, izdala UE Ptuj. m-93
Pipuš Aleš, Ruške čete 14, Ruše, spričevalo I. letnika Srednje trgovske šole Maribor,
za šolsko leto 1993/94. m-192
Pisk David, Soška 22/a, Solkan, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 32872, izdala
UE Nova Gorica. g-8048
Pivk Marjeta, Šmartinska cesta 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 389647,
reg. št. 51614, izdala UE Ljubljana. s-8264
Pišek Andreja, Tugomerjeva 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5372. s-8054
Pišek Anton, Knafelčeva 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 29207,
izdano 16. 7. 1993 pri SO Maribor. m-174
Planinc Blaž, Novo Polje, C. VI/8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16006.
s-8099
Plevnik Nataša, Trstenjakova 12, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1996. m-152
Ploj Vladimir, Tolstojeva 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 37591,
izdala UE Maribor. m-109
Požar Andrej, Regentova 4, Maribor, delovno knjižico št. 8691, izdano leta 1986.
m-150
Podboj Alojzij, Laze 48, Logatec, zavarovalno polico, št. 577316, izdala Zavarovalnica
Tilia. s-8233
Podlipnik Marjeta, Hrastje 205 A, Kranj,
zavarovalno polico. g-8014
Podlunšek Mateja, Fala 47/b, Selnica ob
Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske
šole v Mariboru. m-181
Poglednik Robert, Ulica Matije Blejca 2,
Kamnik, delovno knjižico. s-8208
Pogorevc Janez, Brde 42, Mislinja, delovno knjižico. g-8112
Polajnko Angel, Vita Krajgerja 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16789,
izdano 12. 5. 1993 pri SO Maribor. m-154
Pongračič Irena, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26679, izdala UE Velenje. p-8003
Popović Karmela, Partizanska ulica 30,
Ljubljana, delovno knjižico. s-8137
Potočar Jakob, Prisojna pot 11, Mirna peč,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 35221. g-8115
Potočnik Milica, Industrijska 16, Ruše,
spričevalo o končani OŠ Janko Glazer v Rušah, izdano leta 1982. m-101
Potočnik Nataša, Vojkova cesta 77, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586567, reg. št. 162681, izdala UE Ljubljana. s-8146
Potočnik Uroš, Sv. Duh 120, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, št. 20407. g-8220
Povalej Irena, Petrovičeva ulica 1 a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
medicinske sestre - babice v Ljubljani, izdano
leta 1978. s-8035
Povirk Lovro, Regentova 8, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 55681, izdala UE
Koper. s-8046
Prah Franc, Imeno, Podčetrtek, spričevalo
1., 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Srednje gostinske šole v Celju - smer natakar.
m-179
Prah Franc, Imeno, Podčetrtek, zaključno
spričevalo OŠ Podčetrtek. m-178
Praprotnik Metka, Gradnikova 57, Radovljica, maturitetno spričevalo, št. III/20 II Gimnazije v Ljubljana, Šubičeva 1, izdano leta
1960, na ime Letonja Margareta. s-8153
Pratljačič Igor, Rakovnik 30, Železniki, spričevalo srednje šole. g-8016
Prebil Jožef, Sarajevska 1, Maribor, delovno knjižico št. 23379, izdana leta 1974 pri
UE Maribor. m-131
Prednik Aleš, Bezena 57, Ruše, spričevalo 7. razreda OŠ Janko Glazer Ruše, izdano
leta 1992. m-95
Pregelj Mateja, Ul. bratov Učakar 60, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36124.
s-8224
Prešeren Gregor, Zasip Rebr 12, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21017. g-8219
Pristov Zorica, Kozlarjeva pot 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
515932, reg. št. 131513, izdala UE Ljubljana. s-8239
Puklavec Milica, Proletarska cesta 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, za šolsko leto 1980/81. m-149
Pučnik Ozvald, Fram 91, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 82183, izdala UE
Maribor. m-112
Rajh Walter, Pokoše 28, Zgornja Polskava, delovno knjižico, reg. št. 9059, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-89
Rakovec Simon, Javornik 3, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje elektro in strojne šole
Kranj, šolsko leto 96/97. g-8116
Rame Šaćiri, Falska 107, Ruše, spričevalo
1. letnika Srednje kovinarske, metalurške in strojne šole v Mariboru, šolsko eto 1996/97. m-90
Rebernik Tomaž, Stružnikova pot 20, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
805937, reg. št. 23844, izdala UE Kranj.
s-8176
Repolusk Tadej, Črešnjevec 4, Selnica ob
Dravi, zaključno spričevalo OŠ Selnica ob Davi, izdano leta 1994. m-163
Ribnikar Matjaž, Devova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766138, reg. št. 130355, izdala UE Ljubljana. s-8081
Rihar Gabrijela, Zg. Rečica 82, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Laško.
p-8173
Rihtarič Stanko, Stojnci 79, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 39704, izdala
UE Ptuj. s-8096
Rijavec Maja, Poljanski nasip 12, Ljubljana, zaključno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1994. s-8134
Rojs Magdalena, Trstenik 7, Benedikt, spričevalo 3. letnika Upravne administrativne šole
Ptuj, za šolsko leto 1980/81, izdano na ime
Novak Magdalena. m-201
Rosanda Mojca, Liminjanska 79, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Piran. g-8060
Rot Patricija, Klanska 10, Medvode, študentsko izkaznico, št. 20970222, izdalaPravna fakulteta v Ljubljani. s-8126
Rozman Mitja, Vilenska c. 42, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102160, velja od 16. 2. 1998 do 16. 2.
2008. m-176
Rustja Aljoša, Stošičeva cesta 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 809160,
reg. št. 44432, izdala UE Kranj. s-8019
Savić Mihajlo, Tomažičeva ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
261750, reg. št. 122196, izdala UE Ljubljana. s-8095
Selčan Karl, Arclin 88, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 20739, izdala UE Celje. p-8163

Senekovič Karmen, Gačnik 38, Pesnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske
šole. m-155
Skubic Darko, Stari trg 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 352826,
reg. št. 1212, izdala UE Ljubljana. s-8274
Skubic Janez, Št. Jurij 120, Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št.
02/13-5044/94, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper. s-8021
Skvarča Ivanka, Nadižarjeva 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 523246,
reg. št. 10032, izdala UE Kranj. g-8165
Sluga Anica, Dol. Brezovica 15, Šentjernej, spričevalo 4. letnika STŠ Kranj, letnik
1975. g-8015
Smolej Frančišek, Cesta Ivana Cankarja 9,
Jesenice,
vozniško
dovoljenje,
št.
S00385233. g-8216
Soršak Matjaž, Mariborska c. 4, Rače, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole. m-79
Spahič Petra, Ulica bratov Učakar 114,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fofografijo, izdano leta 1995.
s-8154
Srhoj Nataša, Vojkova 85, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6640. s-8151
Stare Peter, Povlje, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 137088, št. reg. 5740,
izdala UE Kranj. g-8124
Stele Matjaž, Praprotna Polica 32, Cerklje, spričevalo in diplomo Srednje elektro in
kovinarske šole Iskra Kranj. g-8171
Stopar Martin, Trg 29, Brestanica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12969. p-8175
Stražar Marta, Kamniška 43, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700868,
reg. št. 29085, izdala UE Domžale. s-8069
Strah Jernej, Na griču 13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-8125
Strajnšak Stanislav, Jocova 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70322, izdano 21. 7. 1994 pri UE Maribor. m-136
Strašek Peter, Kvedrova ul. 8, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14355, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-8017
Strmečki Robert, Ul. Šercerjeve brigade
5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
105478, izdano 23. 6. 1995 pri UE Maribor. m-182
Susman Nataša, Trubarjeva 14, Šmarje-Sap, dijaško mesečno vozovnico, št. 3930.
s-8052
Šalarič Denis, Frankolovska 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92396, izdala UE Maribor. m-114
Šenekar Tadeja, Prušnikova 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113589,
izdala UE Maribor. m-92
Šeneker Ivan, Radvanjska 105, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 63688, izdala UE Maribor. m-111
Šepic Marija, Igriška ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 102109,
reg. št. 182639, izdala UE Ljubljana. s-8196
Šibelja Petra, Ul. 24. aprila 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5559. s-8094
Šilih Simon, Gosposvetska c. 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95467, velja od 28. 10. 1992 do 28. 10. 2002. m-167
Šimpl Ivan, Rožengrunt 39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10784, izdano
19. 3. 1998 pri UE Lenart. m-200
Škorjanc Jože, Troblje 31 A, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
12875. g-8120
Škrbec Janez, Spodnji Log 3, Sava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1198537,
izdala UE Litija. s-8040
Škrjanec Danica, Trstenik 26, Golnik, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, mat. št. 1366, izdano za šolsko leto
1981/82 na ime Pevec Danica. g-8231
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Škrlec Helena, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2767. s-8003
Špehar Anton, Soline 3, Duga Resa, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1981. s-8018
Špilak Jožef, Goriška 16 a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 42268, izdala UE Maribor. m-87
Štebih Janez, Gočova 23, Sv. Trojica v
Slovenskih goricah, spričevalo Poklicne kovinarske šole, izdano leta 1978. m-185
Štefe Matjaž, Mlakarjeva 70a, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1004759,
reg. št. 27770, izdala UE Domžale. s-8073
Štern Matjaž, Kopivnik 30, Fram, diplomo
Srednje agroživilske šole v Mariboru, letnik
1988. m-80
Štirn Vene Melita, Gubčeva ulica 4, Sevnica,
zaključno spričevalo Šole za oblikovanje, izdano
leta 1978, na ime Štempelj Melita. s-8001
Štrakl Iztok, Gregorčičeva 6, Celje, spričevalo EGŠ za TV mehanika. m-108
Štriker Damijan, Damiševa 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94039, izdano 20. 9. 1995 pri UE Maribor. m-159
Štrumbelj Polonca, Srednjevaška ulica 46,
Škofljica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1996. s-8098
Štrumbelj Polonca, Srednjevaška ulica 46,
Škofljica, potrdilo o uspešno opravljeni maturi
Gimnazije Ledina, izdano leta 1996. s-8100
Štulc Uroš, Ul. Simona Kosa 1, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 1032409, izdala UE
Tolmin. g-8170
Štupica Andrej, Groharjeva ulica 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19476,
izdala UE Kamnik. s-8053
Šturm Simona, Trboje 78, Kranj, Alpetourovo vozovnico št. 929383. g-8225
Šuker Anže, Dolenjska c. 198, Škofljica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6737. s-8078
Šuster Matjaž, Prožinska vas 40, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BCGHF, št. 40941.
p-8002
Tahirovič Danijela, Savinjska 19, Trbovlje,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah. g-8226
Tihelj Marko s.p., Zaloška cesta 133, Ljubljana, overjeno kopijo licence za opravljanje
mednarodnega javnega prevoza stvari, št.
004636/4939-RKN36/1997, izdana 17. 12.
1997. s-8083
Titan Cvetka, Pajkova 31, Maribor, delovno knjižico št. 49078, izdano leta 1982.
m-157
Tomažin Sašo, Dupleška c. 201, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Draga Kobala v Mariboru, šolsko leto 96/97. m-121
Tome Anica, Sela pri Šmarju 9, Grosuplje,
kombinirano dijaško mesečno vozovnico, št.
873. s-8079
Topolovec Olga, Prekmurska 48, Maribor,
spričevalo OŠ Podlehnik, za šolska leta 1973
do 1981. m-180
Topolovec Renata, Koroška 90, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108629,
izdano 11. 12. 1995 pri SO Maribor. m-134
Trampuž Andrej, Muljava 27, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1123536,
št. reg. 28410, izdala UE Domžale. s-8270
Trbovc Sebastian, Sp. Rečica 117, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 9279,
izdala UE Laško. s-8262
Tričković Sandro, Trg prekomorskih brigad 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 13207. s-8204
Turk Terezija, Podgrad 27, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20170, izdala UE Novo mesto. g-8109
Turnšek Lidija, Roginska Gorca 34, Pristava pri Mestinju, zaključno spričevalo SŠGT
Celje, smer natakar, za šolsko leto 1992/93.
m-135
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Upelj Ljubo, Cesta 27. aprila 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1042284, reg. št. 122808. s-8244
Uršič Andrej, Žerjalova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
630875, št. reg. 56457. s-8243
Vajdič Gregor, Bolfenška ul. 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114524.
m-98
Vasilič Marjan, Majcigerjeva 7, Maribor,
zaključno spričevalo, izdal Šolski avtomehanski kovinarski center Maribor, leta 1976.
m-141
Vene Martin, Marno 41, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5050, izdala UE Hrastnik. p-8161
Verhovnik Irena, Gaberke 261, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano 27. 6.
1980. g-8173
Vetrih Stanislava, Padeški vrh 30, Zreče,
zavarovalno polico št. 0596538, izdala Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto. g-8123
Vidić Jozo, Dobija vas 180, Ravne na Koroškem, diplomo o končani šoli. g-8222
Vidmar Martin, Prešernova 4, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2401, izdala
UE Krško. s-8077
Vidonič Boris, Vurmat 15, Ožbalt, zavarovalno polico št. AO 0141014, izdala Zavarovalnica Slovenica. p-8032
Vidovič Blanka, Župančičeva 2, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Maksa Bračiča Ptuj,
št. delovodnika 41-219/86, izdano 13. 6.
1986. m-169
Vindiš Bogdan, Gosposvetska 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74438, izdala UE Maribor. m-105
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Vindiš Leopoldina, Ranca 2, Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5765, izdano
13. 8. 1993 pri SO Pesnica. m-196
Vipotnik Irena, Brajnikova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652102, reg. št. 103829, izdala UE Ljubljana. s-8265
Vogrin Tomaž, Clevelandska ulica 23b,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ NoveJarše, izdano leta 1997. s-81556
Vogrinc Ladislav, Janževski vrh 67, Podvelka, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v
Mariboru, letnik 1983. m-123
Vojić Semka, Cesta v Pečale 36, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-8103
Vrbnjak Andreja, Poženelova 1, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10558, izdala
UE Laško. p-8027
Vrenčur Beno, Janževa gora 7 a, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 590, izdala UE Ruše. m-83
Vrečko Vincenc, Log 200, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5891, izdano 19. 5. 1994 pri SO Maribor.
m-126
Vrstovšek Špela, Celovška 177, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4729.
s-8152
Vrtačnik Roman, Srednja vas pri Kamniku
10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
izdala UE Kamnik. s-8043
Zaplotnik Katarina, Letence 15, Golnik, Alpetourovo vozovnico, št. 470586. g-8119
Zaradija božidar, Ul. 8. februarja 27, Marjeta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69410,
izdano 20. 8. 1993 pri UE Maribor. m-147

Zec Olivera, Partizanska 42, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23097, izdala UE Škofja Loka. s-8132
Zelnik Tone, Trstenik 48, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307867, reg. št.
39229, izdala UE Kranj. g-8217
Zemljič Robert, Andrejci 34, Cerkvenjak,
spričevalo 8. razreda OŠ Veržej, za šolsko
leto 1988/89. m-132
Zidar-Bevc Sonja, Mamolj 31, Sava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1121441,
izdala UE Litija. s-8195
Zobec Metka, Mestni trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1051284,
št. reg. 138035. s-8178
Zorger zvonko, Ul. bratov Greif 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
115082, izdano 21. 9. 1998 pri UE Maribor.
m-189
Žagar Helena, Vojkova 9, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 4792. s-8149
Žigman Matej, Novokračine 59, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano 1. 6. 1994. g-8230
Žnidaršič Žagar Sabina, Babna gora 59,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 10141119, reg. št. 163735.
s-8044
Žura Drago, Celovška cesta 136, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645163, reg. št. 158592, izdala UE Ljubljana. s-8157
Žvokelj-Križan Breda, Ul. Heroja Staneta
12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22294, izdano 16. 12. 1993 pri UE Maribor. m-145
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