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Sodni register

KOPER
Rg-200516
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 941423 z
dne 5. 12. 1997 pri subjektu vpisa CER,
Podjetje za uvoz, izvoz, trgovino in zastopanje, d.o.o., Koper, Marušičeva 21,
sedež: Marušičeva 21, 6000 Koper, pod
vložno št. 10367200 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo družbenika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5843502
Firma: CER, Podjetje za uvoz, izvoz,
trgovino in zastopanje, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Bordon Miran, Ankaran,
Bevkova 58, vstop 27. 10. 1992, vložek
260.000 SIT, in Buggin Fiorenzo, Cadoneghe-Padova, Italija, Viale Della Costituzione 2, vstop 3. 5. 1994, vložek
1,300.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-200595
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701394 z
dne 27. 11. 1997 pod št. vložka
10536200 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremembo
firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1214012
Firma: WERTY, podjetje za marketing
in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: WERTY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Cesta na Markovec 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: LERONA, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopila 7. 10. 1997; Zadnik Marjan in Zadnik
Silva, oba iz Kopra, Cesta na Markovec 49,
vstopila 7. 10. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 7. 10. 1997;
direktor Zadnik Marjan in zastopnica Zadnik
Silva, imenovana 7. 10. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1997: 2215
Drugo založništvo; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
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; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 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; 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; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
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liziranih 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; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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; 7122 Dajanje
vodnih plovil 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; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-

Stran

1322 / Št. 16 / 19. 3. 1999

nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80241
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.
Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 7. 10. 1997.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 12972900 s firmo: WERTY, trgovsko podjetje, d.o.o.
Rg-200940
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9600270 z
dne 21. 1. 1998 pri subjektu vpisa BITEX
TRADE, d.o.o., posredovanje, trgovina in
inženiring, sedež: Vojkovo nabrežje 30,
6000 Koper, pod vložno št. 10488600
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, zastopnikov
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5887208
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 38
Ustanovitelj: Krt Karlo, izstop 18. 3.
1996; Minachine Serguei, sin Anatoljija,
Mariupol, Ukraina, Ul. Solnečnaja 9, stanovanje 88, vstop 18. 3. 1996, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krt Karlo, razrešen 18. 3. 1996; direktor
Deško Marko, Ankaran, Cahova ulica 6, imenovan 18. 3. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa pogodbe in odobri
stroške, ki ne presegajo protivrednost 10.000
DEM. Za sklepanje pogodb in odobritev
stroškov, ki presegajo vrednost 10.000 DEM,
ga mora posebej pooblastiti skupščina.
Dejavnost, izbrisana 21. 1. 1998: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.12 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.
Rg-200941
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9600306 z
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dne 6. 1. 1998 pri subjektu vpisa 5 S,
d.o.o., organizacijsko in tehnično svetovanje ter upravljanje, sedež: Bač pri Materiji 28a, 6242 Materija, pod vložno št.
10488700 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5867681
Sedež: 6310 Izola, Južna cesta 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Brataševec Vid, razrešen 20. 2.
1996; prokurist Benčič Franko, Izola, Tovarniška 9, imenovan 20. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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 debe-

lo 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; 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.
Rg-200944
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9600350 z
dne 13. 1. 1998 pod št. vložka 10538900
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5943973
Firma: GRADEKS – B.M.R., trgovina in
gradbeništvo, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: GRADEKS – B.M.R.,
d.o.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Ravberkomanda št. 2
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Repič Boris, Postojna, Stritarjeva 6, vstop 8. 3. 1996, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Repič Boris, imenovan 8. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1998: 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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; 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 po-
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hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 6024 Cestni tovorni promet.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.
Rg-201226
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9403414 z

Št.

dne 9. 1. 1998 pri subjektu vpisa MEDENI,
Trgovina, zastopstva in storitve, d.o.o.,
Podgrad, sedež: Podgrad 102, 6244
Podgrad, pod vložno št. 10173800 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5459214
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Benulič Marjan, Podgrad
102, vstop 3. 7. 1990, vložek 1,482.000
SIT, in Šuštar Tanja, Logatec, Pavšičeva 26,
vstop 28. 11. 1997, vložek 20.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
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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; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov; –
92.712: igre na igralnih avtomatih zunaj
igralnic.
Rg-201242
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9601114 z
dne 9. 1. 1998 pod št. vložka 10538500
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5992435
Firma: INVERMORE SHIPPING LIMITED, 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man
(Otok Man) – Podružnica Koper, Semedela 54
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Semedela 54
Ustanovitelj: INVERMORE SHIPPING
LIMITED, Douglas, Isle of Mann, 19 Peel
Road, vstop 18. 11. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Jurada Helena, Koper, Seme-
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dela 54, imenovana 18. 11. 1996, kot vodja podružnice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 6110
Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;
7440
Ekonomsko
propagiranje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.
Rg-201273
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701460 z
dne 7. 1. 1998 pod št. vložka 10538300
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1228161
Firma: AINA – Trgovina in storitve,
d.o.o., Ankaran
Skrajšana firma: AINA, d.o.o., Ankaran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Srebrničeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cergol Majda, vložila
500.000 SIT, in Cergol Zdravko, vložil
1,000.000 SIT, oba iz Ankarana, Larisova
ul. 3, vstopila 20. 10. 1997, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Cergol Majda, ki je kot poslovodkinja upravičena zastopati družbo za vsa
pravna dejanja, v okviru pravne sposobnosti
družbe, razen za najemanje posojil ali kreditov, ki presegajo 1,000.000 SIT, dajanje
posojil ali prevzemanje poroštev, podeljevanje prokure in imenovanje vodilnih delavcev ter imenovanje in razreševanje revizorjev, za kar je potrebno soglasje skupščine,
in prokurist Cergol Zdravko, imenovana
20. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1998: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi.
Rg-203258
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9402310 z
dne 10. 3. 1998 pri subjektu vpisa PEJO,
trgovina, import-export, marketing in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
cesta 14, 6000 Koper, pod vložno št.
10074600 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo dejavnosti in zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5300681
Osnovni kapital: 24,538.000 SIT
Ustanovitelj: Pejovič Edvin, Koper, Bernetičeva 4, vstop 16. 10. 1989, vložek
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24,538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pejovič Duša, izstop 18. 9. 1996.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Pejovič Duši, ki je bila razrešena
18. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 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 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 drob-

no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 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; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
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7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 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.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-203259
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9402388 z
dne 11. 3. 1998 pri subjektu vpisa PEJO,
trgovina, import-export, marketing in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
cesta 14, 6000 Koper, pod vložno št.
10074600 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5300681
Sedež: 6000 Koper, Sermin 7b.
Rg-203275
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9600502 z dne
23. 2. 1998 pri subjektu vpisa TIROS, trgovina na debelo in drobno ter trgovinske
storitve, d.o.o., sedež: Tomažičeva 10,
6280 Ankaran, pod vložno št. 10458300
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5818222
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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
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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; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.
Rg-203276
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9600503 z
dne 23. 2. 1998 pod št. vložka 10458301
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5818222001
Firma: TIROS, trgovina na debelo in
drobno ter trgovinske storitve, d.o.o., Ankaran, Tomažičeva 10 – Podružnica
Škofije
Skrajšana firma: TIROS, d.o.o. – Podružnica Škofije
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Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6281 Škofije, Spodnje Škofije 42
Ustanovitelj: TIROS, d.o.o., Ankaran, Tomažičeva 10, vstop 13. 6. 1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Furlanič Fausto, Škofije, Spodnje
Škofije 42, imenovan 13. 6. 1996, kot poslovodja zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.
Rg-204335
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9601168 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa GAP –
INTERNATIONAL, turizem, storitve in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Srebrničeva 10, 6000 Koper, pod vložno št.
10162700 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5458277
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 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 popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na

drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, 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 in zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-204863
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701660 z
dne 23. 4. 1998 pri subjektu vpisa SPIN
90, Agencija za marketing, komerciala,
trgovina, d.o.o., Lucija, Liminjanska 47,
sedež: Lucija, Liminjanska 47, 6320 Portorož, pod vložno št. 10181400 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo družbenikov, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo, spremembo zastopnikov in uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5467349
Firma: SPIN 90, usnjena galanterija,
proizvodnja, trgovina, storitve, uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: SPIN 90, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Koprska ulica 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štefanič Boris in Širca Zoran, izstopila 19. 12. 1997; Žurž Ratko,
Trst, Italija, Largo della barriera vecchia 12,
vložil 1,485.000 SIT, in Petrović Mara, Sarajevo, BiH, Trg solidarnosti 7IX, vložila
15.000 SIT – vstopila 19. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Širca Zoran, razrešen 19. 12. 1997;
direktorji Petrović Mara, imenovana 19. 12.
1997, ter Svjetlanović Milena, imenovana
23. 3. 1998, in Svjetlanović Lazo, imeno-
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van 19. 12. 1997, oba iz Izole, Koprska 8,
vsi trije zastopajo družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1010 Pridobivanje
črnega premoga; 1020 Pridobivanje rjavega premoga in lignita; 1030 Pridobivanje
šote; 1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega plina; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1200 Pridobivanje uranovih
in torijevih rud; 1310 Pridobivanje železove
rude; 1320 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713

Št.

Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje
sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 2330 Proizvodnja jedrskega goriva; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
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eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
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nja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
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vodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 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; 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 popravila 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,

čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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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); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 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; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno 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; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
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vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne
storitve.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
74.12: razen revizijske dejavnosti; –
92.712: samo igre na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Rg-205186
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800136 z
dne 15. 5. 1998 pri subjektu vpisa LE
MONDE – Trgovsko podjetje, Škoda Miran in Barbara, d.n.o., Izola, sedež: Ulica
Alojza Valenčiča 1, 6310 Izola, pod vložno št. 10488400 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o: spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, vložkov, osnovnega kapitala
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5864674
Firma: BALADUR, trgovina, gostinstvo
in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: BALADUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Jadranska cesta 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škoda Barbara in Škoda Miran, izstopila 13. 1. 1998; Banovac Ivan,
Ankaran, Jadranska cesta 60, vstopil 13. 1.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Škoda Barbara in Škoda Miran, razrešena
13. 1. 1998; direktor Banovac Ivan, imenovan 13. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 5. 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;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
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pisov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
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; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila 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
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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
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 us-
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njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 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; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;

7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.
Rg-205206
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701621 z
dne 26. 5. 1998 pri subjektu vpisa
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča,
Postojna, sedež: Prečna 2, 6230 Postojna, pod vložno št. 10422100 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5779138
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zorman Ivan, razrešen 30. 11.
1997; direktor Mihelj Vojko, Knežak 126b,
imenovan 1. 12. 1997, zastopa zdravstveni
dom brez omejitev.
Rg-205223
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9700858 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa EDISONTRADE CO., trgovina, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Portorož, Senčna pot 35, sedež: Senčna
pot 35, 6320 Portorož, pod vložno št.
10147800 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo in uskladitev dejavnosti
in predložitev družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5431328
Osnovni kapital: 1,917.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlovski Edo in Pavlovski
Antoneta, oba iz Portoroža, Senčna pot 35,
vstopila 12. 4. 1990, vložila po 958.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3350 Proizvodnja ur;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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;
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50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 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; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 52485 Trgovina na
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drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 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.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.
Čistopis družbene pogodbe z dne 13. 5.
1997.
Rg-205224
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9700885 z
dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa MAGIS
GRAFIKA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Sežana, sedež: Kraška cesta
4, 6210 Sežana, pod vložno št.
10524400 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih
deležev, zastopnikov in pooblastil ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5986621
Ustanovitelji: Burlin-Mali Adriana in Bočkovec Andrej, izstopila 20. 6. 1997; GRAFICA C.E.P. S R.L., Perego, Italija, Via Vittorio Veneto 23, vstopila 30. 10. 1996, vložila 1,350.000 SIT, in Cervi Giovanni, Abbiategrasso, Italija, Via Turati F 13, vstopil
20. 6. 1997, vložil 150.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Burlin-Mali Adriana in Bočkovec Andrej, razrešena 20. 6. 1997; direktor Pessi
Dario, Villasanta, Italija, Via Morandi št. 9, ki
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zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Ferletič Helena, Miren št. 250, imenovana 20. 6. 1997.
Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 20. 6. 1997.
Rg-206665
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701023 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa KAVA
JELARJI, gradbeništvo, pridobivanje in
obdelava kamenja in trgovina, d.o.o.,
Spodnje Škofije 226, Škofije, sedež:
Spodnje Škofije 226, 6281 Škofije, pod
vložno št. 10493100 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s
temile podatki:
Matična št.: 5897629
Ustanovitelj: Kralj Marčel, izstop 5. 1.
1996; Kralj Miran, Portorož, Pot pomorščakov 36, vstop 5. 1. 1996, vložek 240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-206666
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701024 z dne
3. 6. 1998 pri subjektu vpisa KAVA JELARJI,
gradbeništvo, pridobivanje in obdelava kamenja in trgovina, d.o.o., Spodnje Škofije
226, Škofije, sedež: Spodnje Škofije 226,
6281 Škofije, pod vložno št. 10493100 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov in ustanovnega
akta s temile podatki:
Matična št.: 5897629
Ustanovitelj: Kralj Miran, INGEN – Gradbeni inženiring, d.o.o., Fornače 33, Piran,
in GRO, ROMANO MACINIČ, s.p., Izola,
Ob starem zidovju 5, izstopili 25. 7. 1997;
Macinič Romano, Sečovlje, Parecag 57a,
vstopil 25. 7. 1997, vložil 2,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kralj Marčel, razrešen 25. 7. 1997;
Macinič Romano, razrešen 25. 7. 1997 kot
namestnik direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba ustanovnega akta z dne
25. 7. 1997.
Rg-208018
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800131 z
dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa PROPAGANDA, podjetje za propagandne in
sejemske storitve, d.o.o., sedež: Repičeva ul. 4, 6000 Koper, pod vložno št.
10052500 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5049440
Sedež: 6000 Koper, Cesta Marežganskega upora 4.
Rg-208618
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701610 z
dne 17. 8. 1998 pri subjektu vpisa SEDRA
TRADING LTD, trgovina na debelo in
drobno s tehničnim blagom in kovinskimi izdelki, d.o.o., Lucija, sedež: Obala
127, 6320 Portorož, pod vložno št.
10111100 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5361346
Firma: SEDRA TRADING LTD, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SEDRA TRADING LTD,
d.o.o.
Ustanovitelj: Segarić Dragomir in Segarić Silva, izstopila 1. 12. 1997; Cep Danijel, Izola, Ulica Prekomorskih brigad 1, vstopil 1. 12. 1997, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Segarić Dragomir in namestnica direktorja Segarić Silva, razrešena 1. 12.
1997; direktor Cep Danijel, imenovan
1. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe – čistopis akta o ustanovitvi z dne 1. 12. 1997.
Rg-209725
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800812 z dne
27. 8. 1998 pri subjektu vpisa MARRENT,
d.o.o., Posredništvo, špedicija, agencija,
Portorož, Lucan 15, sedež: Lucan 15,
6320 Portorož, pod vložno št. 10353000
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbenikov ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5681251
Ustanovitelja: VLADIS, Posredništvo, špedicija, agencija, d.o.o., Portorož, Lucan 15,
in MARKETING GALEB, d.o.o., Izola, Polje
5i, vstopila 8. 4. 1992, vložila po 1,581.802
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 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
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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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice; – 74.12: razen
revizijske dejavnosti.
Rg-209727
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800939 z
dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa GRAND
HOTEL METROPOL, d.d., Portorož, sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod vložno št. 10326100 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje:
spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti, člane začasnega nadzornega sveta, spremembo zastopnika in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5644593
Firma: GRAND INVEST, d.d., hoteli in
turizem
Skrajšana firma: GRAND INVEST, d.d.
Osnovni kapital: 1.579,066.000 SIT
Ustanovitelji: METROPOL HOTELI
PORTOROŽ, d.d., izstopil 29. 10. 1997;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, udeleženci interne razdelitve, udeleženci notranjega odkupa in METROPOL GROUP, d.d., družba za
upravljanje s turističnimi naložbami in finance, Portorož, Obala 77, vstopili 29. 10.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Silič Ivan, Portorož, Obala 124, razrešen
30. 10. 1997 kot v.d. direktorja in imenovan za zastopnika, ki kot direktor začasne
uprave zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Salobir Dalibor,
Ukmar Miro, Prijatelj Marko, Starovič Vojko,
Osrajnik Bojan in Ceglar Boris, vstopili
29. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.
Statut z dne 29. 10. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana, št. LP 0139701136-1998MP z dne
29. 5. 1998.
Rg-209827
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800350 z
dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa PRO
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AREA, podjetje za glasbene dejavnosti,
d.o.o., Koper, ul. II. prekomorske brigade št. 31c, Societa per attivita musicali
S.r.l., sedež: Ul. II. prekomorske brigade
31c, 6000 Koper, pod vložno št.
10081300 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov in zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5319447
Firma: PRO AREA, podjetje za glasbene dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO AREA, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Prade, 14. ceste 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenc Leonardo, izstop
30. 7. 1997; Tavčar Ivan, Koper, 14. ceste
23, Prade, vstop 30. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klemenc Leonardo, razrešen 30. 7.
1997; direktor Tavčar Ivan, imenovan 30. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 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; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-209837
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800457 z
dne 3. 9. 1998 pri subjektu vpisa HIDRO
KOPER, podjetje za gradbeništvo in vodno gospodarstvo, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Ferrarska 10,
6000 Koper, pod vložno št. 10040100 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5142334
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, izstop
19. 12. 1997; TRIGLAV PID ZA PRIMORSKO IN NOTRANJSKO, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva ulica 21, vstop 19. 12. 1997, vložek 18,733.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Št.

Rg-209845
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800572 z
dne 21. 8. 1998 pod št. vložka 10549200
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1300431
Firma: CHEMASS, d.o.o., podjetje za
analize, servis in svetovanje, Postojna
Skrajšana firma: CHEMASS, d.o.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Rožna ulica 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Likon Branka, Postojna, Rožna ulica 7, in Švegl Franc, Ljubljana, Jamova
cesta 66, vstopila 13. 3. 1998, vložila po
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Likon Branka, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Švegl Franc, ki
kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 13. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 21110
Proizvodnja vlaknin; 21120 Proizvodnja papirja in kartona; 21220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja
tapet; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22150 Drugo založništvo; 22220
Drugo tiskarstvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
24110 Proizvodnja tehničnih plinov; 24120
Proizvodnja barvil in pigmentov; 24130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 24140 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 24150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 24200
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 24300 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 24510 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 24640 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 24700 Proizvodnja umetnih vlaken; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 45310 Električne inštalacije; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-209855
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801001 z
dne 3. 9. 1998 pri subjektu vpisa ANDOR–
Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kozina, sedež: Klanec 19c, 6240 Kozina, pod vložno št. 10120200 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter predložitev čistopisa družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5365171
Osnovni kapital: 281,551.000 SIT
Ustanovitelja: Maglica Anton, vstopil
30. 12. 1989, in Magilica Vlasta, vstopila
9. 6. 1998, oba iz Kozine, Klanec 19c,
vložila po 140,775.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 92712
Dejavnost igralnic.
Pri dejavnosti 97.712 – dejavnost igralnic opravlja družba dejavnost: samo igralni
avtomati zunaj igralnic.
Družbena pogodba (čistopis) z dne 9 .6.
1998.
Rg-209856
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801070 z
dne 3. 9. 1998 pri subjektu vpisa METRA,
proizvodnja kovinskih izdelkov, trgovina
in storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., Dutovlje
125, sedež: Dutovlje 125, 6221 Dutovlje, pod vložno št. 10282900 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme in sedeža,
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povečanje osnovnega kapitala in vložka s
temile podatki:
Matična št.: 5578264
Firma: METRA, proizvodnja kovinskih
izdelkov, trgovina in storitve, uvoz, izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: METRA, d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska
št. 79
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Živic Borut, Dutovlje 125,
vstop 3. 12. 1991, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-209857
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801071 z
dne 3. 9. 1998 pod št. vložka 10282901
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5578264002
Firma: METRA, proizvodnja kovinskih
izdelkov, trgovina in storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., Poslovna enota Ajdovščina
Trgovina in storitve
Skrajšana firma: METRA, d.o.o., Poslovna enota Ajdovščina Trgovina in storitve
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska
cesta št. 4b
Ustanoviteljica: METRA, proizvodnja kovinskih izdelkov, trgovina in storitve, uvoz,
izvoz, d.o.o., Sežana, Partizanska št. 79,
vstop 22. 6. 1998, odgovornost: vpisana
kot ustanoviteljica podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Živic Borut, Dutovlje 125, imenovan
22. 6. 1998, kot vodja poslovne enote zastopa poslovno enoto brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 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;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.
Rg-209858
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801094 z
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dne 1. 9. 1998 pod št. vložka 10549600
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS v Kranju: spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5589100
Firma: RODNA, Trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: RODNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6240 Kozina, Klanec 19c
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ANDOR – proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kozina, Klanec pri
Kozini 19c, vstop 29. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Maglica Anton, Kozina, Klanec 19c,
imenovan 1. 6. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno št. 1324800 s firmo: VEZENIN, tovarna
za izdelavo vezenin, konfekcije in svetovalni
inženiring, d.o.o., Bled.
Rg-211122
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9403364 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa VOLK &
CO, turizem, gostinstvo, turistične agencije, d.o.o., Ilirska Bistrica, Bazoviška
19, sedež: Bazoviška 19, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 10101900 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.: spremembo firme,
družbenikov in zastopnikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnih aktov s temile
podatki:
Matična št.: 5370540
Firma: VOLK & CO, Proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.n.o., Ilirska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Volk Milan in Volk Stojan,
izstopila 1. 12. 1994; Volk Marija in Volk
Goran, oba iz Ilirske Bistrice, Koseze 2b,

vstopila 1. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Volk Milan, razrešen 1. 12. 1994;
zastopnica Volk Marija, imenovana 1. 12.
1994, kot poslovodkinja zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1440 Pridobivanje soli; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40103 Druga proizvodnja elektrike; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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;
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; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
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salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.
Rg-211129
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9600113 z
dne 21. 9. 1998 pri subjektu vpisa GROUP
TOMOS, d.o.o., industrijski holding, Koper, sedež: Šmarska cesta 4, 6000 Koper, pod vložno št. 10200000 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnikov in čistopis družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5477565
Ustanovitelji: FINOR, svetovanje in
opravljanje finančnih poslov, d.o.o., Koper,
izstopil 29. 12. 1995; STR INC, Fort Lee,
New Yersey, Parker Plaza 400 Kelby Street,
in ISTRABENZ, d.d., Koper, Zore Perello
Godina 3, ki sta vložila po 25,599.782,76
SIT, ter ROTOMATIKA, d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja Idrija, Spodnja
Kanomlja 23, ki je vložila 12,799.891,38
SIT, vsi vstopili 29. 12. 1995, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Markežič Viktor, razrešen 30. 11.
1995; direktorji Svetlik Edvard, Idrija, Ivanke Florjančič 4, ki kot predsednik poslovodstva zastopa družbo brez omejitev, Gabrijel Aldo, Škofije, Zgornje Škofije 52d, ki
kot namestnik predsednika poslovodstva zastopa družbo brez omejitev, Papež Anton,
Ljubljana, Opekarska 5, ki kot poslovodja
zastopa družbo na področju prodaje in nabave brez omejitev, ter Cerar Marjan, Ljubljana-Polje, Novo Polje, Cesta IV38, ki kot
poslovodja zastopa družbo na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja in kakovosti
brez omejitev, imenovani 1. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila 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; 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.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
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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; 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; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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; 5551 Storitve menz; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.
Čistopis družbene pogodbe z dne 13. 3.
1996.
Rg-211136
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9700859 z
dne 22. 9. 1998 pri subjektu vpisa JUSTROMNIA, export-import, trgovina in
marketing, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska 8, 6000 Koper, pod vložno št.
10157700 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in družbenika zaradi izstopa in odsvojitve poslovnega vložka,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo in čistopis družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5424321
Firma: JUSTROMNIA, izvoz-uvoz, trgovina in marketing, d.o.o., Koper
Ustanovitelji: VVO STROJMATERIALINTORG, Moskva, Kievskaya 19, izstop 18. 6.
1997; JUTEKS, Kemično tekstilno podjetje, d.d., Žalec, Hmeljarska 1, vstop 4. 10.
1990, vložek 4,410.783 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
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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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
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;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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
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Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 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.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92623 Druge športne dejavnosti.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice, zastavljalnice; –
74.12: razen revizijske dejavnosti.
Čistopis družbene pogodbe z dne 16. 6.
1998.
Rg-211142
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800135 z
dne 21. 9. 1998 pri subjektu vpisa
PLAMA-G.E.O, izdelovanje galvanskih,
čistilnih in drugih naprav ter opreme iz
plastičnih materialov, d.o.o., Podgrad,
sedež: Podgrad b. št. , 6244 Podgrad,
pod vložno št. 10292300 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5042275
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grilj Stojan, Ljubljana, Brodarjev trg
6, ki od 6. 1. 1998 zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-211146
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800505 z
dne 1. 10. 1998 pod št. vložka 10551900
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS v Ljubljani: spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5911389
Firma: EMAR, podjetje za trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o., Matulji, Podružnica
Ilirska Bistrica, Rozmanova 39
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Rozmanova 39
Ustanovitelj: EMAR, podjetje za trgovino
in izvoz-uvoz, d.o.o., Matulji, Hrvaška, Cesta
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za Osonjaki 6, vstop 10. 4. 1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jakačić Siniša, Ljubljana, Zvezna ulica 19, imenovan 10. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na

debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih 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; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski 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.; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
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ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 12864300 s firmo: EMAR, podjetje za trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o., Matulji, Podružnica Ljubljana, Tivolska 50.
Rg-211147
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800651 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa EDDA –
Trgovina in marketing, d.o.o., Ankaran,
sedež: Jadranska 54, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 10392200 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov, osnovnega
kapitala, vložkov in zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5721644
Firma: LIPING, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LIPING, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Obala 93
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štanta Igor, izstopil 19. 3.
1998; Dizdar Kerim, Kotor Varoš, BiH, Sestara Petković, in Dizdar Fildesa, Sarajevo,
BiH, Livanjska 32, vstopila 19. 3. 1998,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štanta Igor, razrešen 19. 3. 1998;
direktorica Dizdar Fildesa, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Tatar Sabit,
Sežana, Ulica I. tankovske brigade 2, imenovana 19. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 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; 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 mo-
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tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
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Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6010 Železniški promet; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 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.
Rg-211150
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800688 z
dne 28. 9. 1998 pod št. vložka 10551400
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1263196
Firma: STRAITS LINK POMORSTVO
KOPER, d.o.o.
Skrajšana firma: STRAITS LINK KOPER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tan Ngian Swee, Singapur,
Lasia Avenue 78, vstop 26. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kobal Rok, Izola, Malija 68a, imenovan 1. 4. 1998, ki zastopa družbo samo
skupaj z enim od prokuristov, in prokurist
Tan Ngian Swee, imenovan 26. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 29110
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 35110 Gradnja in
popravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 61100 Pomorski promet;
63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 67200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-211166
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801175 z
dne 1. 10. 1998 pod št. vložka 10500901
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5919657001
Firma: SABADIN SAVA – trgovina in
poslovne storitve, d.o.o. – Podružnica
Draguljarna DAMIANI Ljubljana
Skrajšana firma: SABADIN SAVA, d.o.o.
– Podružnica Draguljarna DAMIANI Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvetska ulica št. 6
Ustanovitelj: Sabadin Sava – trgovina in
poslovne storitve, d.o.o., Portorož, Koper, Pristaniška ulica št. 8, vstop 25. 5. 1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sabadin in Stanco Sava J., Trst, Italija, Ulica (Via) Gridelli 4, ki zastopa podružnico brez omejitev, in zastopnik Ciperman
Janez, Ljubljana, Ulica Mihov štradon, št.
55, ki zastopa in predstavlja podružnico v
okviru dejavnosti podružnice omejeno do
vrednosti 50.000 SIT, prek tega zneska pa
na podlagi pooblastila direktorja družbe,
imenovana 25. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
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govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.
Rg-211461
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800798 z
dne 16. 10. 1998 pri subjektu vpisa
WORLDCAF, import-export, pražarna in
trgovina s kavo, d.o.o., Križ, sedež: Križ
263, 6210 Sežana, pod vložno št.
10258300 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in spremembo poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5538068
Osnovni kapital: 18,405.551,50 SIT
Ustanovitelji: Milič Tomaž, Sežana, Križ
263, vložil 3,679.755 SIT, Milič Aljoša,
Sgonico, Via Borgo Grotta Gig. 46, vložil
5,338.106 SIT, in CREMCAFFE S.R.L.,
Trst, Via Pigafetta 61, vložil 9,387.690,50
SIT – vstopili 25. 10. 1991, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-211462
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801084 z
dne 16. 10. 1998 pri subjektu vpisa S.L.E.
– proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež:
Partizanska 37a, 6210 Sežana, pod vložno št. 10188400 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5471273
Osnovni kapital: 2,127.174 SIT
Ustanovitelja: Možina Radoš, Repentabor, Italija, Col št. 48, vstop 7. 1. 1991,
vložek 212.717 SIT, in HAMILTON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, Nasau, New
Providence, Maritime House, Friderick Str.,
vstop 29. 6. 1998, vložek 1,914.457 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-211464
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800901 z
dne 16. 10. 1998 pri subjektu vpisa TOP
RENT ANTONIČ, Družba za izposojo motornih vozil in malih delovnih strojev,
k.d., Strunjan, sedež: Strunjan 48, 6323
Strunjan, pod vložno št. 10481300 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
novo pogodbo o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5835470
Ustanovitelji: iz družbe je dne 25. 5.
1998 izstopil en komanditist in vstopil en
komanditist.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokuristka Savić Vera, Koper, Ul. Vena
Pilona 7, imenovana 25. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.
Pogodba o ustanovitvi družbe z dne
25. 5. 1998.

Rg-211465
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801119 z
dne 16. 10. 1998 pod št. vložka
10552600 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremembo
firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1198483
Firma: INŠTITUT ZA SAKRALNO
ARHITEKTURO – zavod za raziskovanje
sakralne arhitekture, Pod stražico 6,
6250 Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: INŠTITUT ZA SAKRALNO ARHITEKTURO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Pod stražico 6
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Bernard, Ilirska Bistrica, Pod stražico 6, in Debevec Leon,
Postojna, Landol 41, vstopila 26. 6. 1997,
vložila po 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kavčič Bernard, imenovan 26. 6.
1997, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92522
Varstvo kulturne dediščine.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 12954600.
Rg-211469
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801312 z
dne 20. 10. 1998 pri subjektu vpisa ADRIACOMMERCE MOPLAS, kovinoplastika,
d.o.o., sedež: Gradin 19, 6272 Sl. Gračišče, pod vložno št. 10202800 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov in deležev ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5486157
Firma: MOPLAS, kovinoplastika, d.o.o.
Ustanovitelji: Bavčar Darko, Živec Dimitrij
in ADRIACOMMERCE, d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, izstopili 28. 8. 1998; Mikolič
Marjan, Gračišče, Brezovica 8, vložil
1,121.775,99 SIT, in Šavron Josip, Gračišče,
Širci 1, vložil 899.442,01 SIT – vstopila 15. 3.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
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Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-211789
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801496 z
dne 9. 11. 1998 pod št. vložka 10553200
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1337629
Firma: GOLD CLUB, proizvodnja, trgovina in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GOLD CLUB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Kraška cesta 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Požar Loris, Materija, Gradišče pri Materiji št. 14, Kobal David, Sežana,
Franca Segulina 10, in Zver Sandi, Postojna,
Zalog 26, vstopili 10. 9. 1998, vložili po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Požar Loris, imenovan 10. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
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Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
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Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
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marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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; 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;
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50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 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 vo-
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zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost; –
92.712: samo igralni avtomati zunaj igralnic.
Rg-211790
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800896 z
dne 9. 11. 1998 pri subjektu vpisa DEESIDE INTERNATIONAL, trgovina, proizvodnja igralnih aparatov, turizem, gostinstvo, export-import, Piran, d.o.o., se-

Št.

dež: Trg bratstva 9, 6330 Piran, pod vložno št. 10105900 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5348528
Firma: DEESIDE INTERNATIONAL, trgovina, proizvodnja igralnih aparatov, turizem, gostinstvo, izvoz-uvoz, Piran, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
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šna metalurgija; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 4020 Oskrba
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
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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; 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 popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
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trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-

nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 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; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Vpišejo se omejitve pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost; –
74.60: samo varovanje.
Sprememba družbene pogodbe (čistopis) z dne 18. 5. 1998.
Rg-211793
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800959 z
dne 9. 11. 1998 pri subjektu vpisa MAVINA, trgovina, ekonomske storitve, posredovanje in turizem, d.o.o., Piran, sedež:
Budičinova 6, 6330 Piran, pod vložno št.
10468100 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov in
deležev, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev aktov s temile podatki:
Matična št.: 5835615
Firma: MAVINA, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MAVINA, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Polje 5a
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanoviteljica: Visaggio Giordano, izstop 25. 11. 1997; Cencič Rina, Koper,
Prisoje 4, vstop 27. 5. 1998, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Visaggio Giordano, razrešen 27. 5.
1998; direktor Cencič Igor, Koper, Ulica
Agrarne reforme 22, imenovan 27. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 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; 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 popravila 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 po-
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hištva, 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; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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
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časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 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;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 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.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: –
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-211794
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701409 z dne
9. 11. 1998 pri subjektu vpisa EST POLIURETANI, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Industrijska ulica 3, 6240 Kozina, pod
vložno št. 10533300 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in poslovnih deležev, zastopnikov in firme družbenika ter spremembo družbenega akta s temile podatki:
Matična št.: 1193627
Osnovni kapital: 186,333.500 SIT
Ustanovitelji: G.M.P. POLIURETANI,
S.P.A., Oderzo, Italija, Via Padova 9, vložil
142,461.700 SIT, SOCIETA’ FINANZIARIA
DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONES
ECONOMICA CON I PAESI DELL’EST EUROPEO – FINEST, S.p.A., Pordenone, Italija,
Via Mazzini št. 10, vložil 34,555.125 SIT, in
Počkaj Vlasta, Kozina, Bizoviška cesta 10,
vložila 9,316.675 SIT – vstopili 13. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Bogataj Matej, razrešen 13. 6. 1997;
prokuristka Počkaj Vlasta, imenovana 13. 6.
1997, prokurist Maksimović Milan, razrešen 17. 10. 1997; direktor Damo Mario,
Motta di Livenza, Italija, Via don Luigi Sturzo
19, imenovan 17. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Sprememba družbenega akta z dne
17. 10. 1997.
Rg-211795
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800867 z dne
6. 11. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA
ŠOLA PRADE – KOPER, SCUOLA ELEMENTARE PRADE – CAPODISTRIA, sedež: Pobeška 52, Via Pobegi 52, 6000 Koper –
Capodistria, pod vložno št. 10000200 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5083168
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jerman-Slabe Albina, Koper, Benčičeva 2a,
razrešena 23. 1. 1998 kot zastopnica in
imenovana za ravnateljico, ki zastopa šolo
brez omejitev.
Rg-211797
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800728 z
dne 5. 11. 1998 pri subjektu vpisa BONI –
Proizvodnja toaletnega papirja in trgovina, d.o.o., sedež: Dekani, b. št. 6271
Dekani, pod vložno št. 10385500 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in poslovnih deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5728371
Osnovni kapital: 26,722.696,90 SIT
Ustanovitelji: Čendak Vlasta, Ankaran,
Hrvatini 177b, vstop 12. 12. 1994, vložek
6,680.674,20 SIT, Borštnik Irena, Ankaran, Kolomban 13, vstop 12. 12. 1994;
vložek 6,680.674,20 SIT, Benčič Sergij,
Piran, Razgled 31, vstop 9. 11. 1995, vložek 2,672.269,70 SIT, in Maglica Anton,
Kozina, Klanec pri Kozini 19c, vstop 9. 11.
1995, vložek 10,689.078,80 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-211798
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800920 z
dne 5. 11. 1998 pri subjektu vpisa MULTITEC, posredništvo, d.o.o., sedež: Cahova 5, 6280 Ankaran, pod vložno št.
10263800 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5547997
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična
ambulantna
dejavnost;
85130
Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.
Rg-211799
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801182 z
dne 5. 11. 1998 pri subjektu vpisa INSTALACIJA, skladiščenje in pretovarjanje
naftnih derivatov, d.o.o., Koper, sedež:
Sermin 10a, 6000 Koper, pod vložno št.
10220000 vpisalo v sodni register tega sodišča predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5498007
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Člani nadzornega sveta: Glavina Rinaldo, izstopil in vstopil kot predsednik 27. 1.
1995, in Boc Marjan, izstopil in vstopil kot
namestnik predsednika 18. 6. 1998.
Rg-211802
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9701015 z
dne 5. 11. 1998 pod št. vložka 10552900
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1201310
Firma: TEATEX, posredništvo, prodaja in druge storitve, Čandek & Co. Komanditna družba
Skrajšana firma: TEATEX, Čandek &
Co. k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6276 Pobegi, Ilirija št. 11
Ustanovitelja: Čandek Željko, Pobegi, Ilirija 11, ki odgovarja s svojim premoženjem,
in en komanditist, vstopila 28. 7. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čandek Željko, imenovan 28. 7.
1997, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93030
Druge storitve za nego telesa.
Rg-211805
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801641 z
dne 4. 11. 1998 pri subjektu vpisa SANDER’S, trgovina, proizvodnja, storitve,
d.o.o., Koper, SANDER’S, commercio,
produzione, servizii, s.r.l. Capodistria,
sedež: Kovačičeva ulica 13, 6000 Koper, pod vložno št. 10436400 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop družbenika, spremembo osnovnih vložkov ter razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5794358
Ustanovitelja: Sorgo Edi, izstopil 6. 10.
1998; Danev Aleksander, Koper, Dimnikarska ulica 10, vstopil 20. 7. 1995, in Šavle
Rado, Koper, Kovačičeva 13, vstopil 30. 6.

1993, vložila po 1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7470 Čiščenje stavb.
Rg-211806
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800980 z
dne 4. 11. 1998 pod št. vložka 10336701
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5659540001
Firma: GALILEO, menjalništvo in
uvoz-izvoz, d.o.o., Poslovna enota Lucija, Turizem in gostinstvo
Skrajšana firma: GALILEO, d.o.o., Poslovna enota Lucija, Turizem in gostinstvo
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6320 Portorož, Obala št. 99
Ustanovitelj: GALILEO, menjalništvo in
uvoz-izvoz, d.o.o., Dutovlje, Kopriva št. 12,
vstop 4. 6. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopik Goranič Miloš, Kozina, Rodiška cesta
št. 9, imenovan 4. 6. 1998 kot vodja poslovne enote zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: – 6713:
samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-211807
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801637 z
dne 3. 11. 1998 pri subjektu vpisa Veterinarska ambulanta, d.o.o., Sežana, sedež:
Trg 28. avgusta 3, 6210 Sežana, pod
vložno št. 10547600 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 1300474
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Vončina Rafael, razrešen 15. 10.
1998; direktor Pečovnik Anton, Sežana,
Pod Taborom 9, imenovan 15. 10. 1998,
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kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-211808
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9700556 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa MARIMEX, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Kopališko nabrežje 4,
6000 Koper, pod vložno št. 10073500
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in osnovnega vložka ter spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5296854
Osnovni kapital: 67,755.000 SIT
Ustanovitelj: Rodman Moreno, Kosmina
Igor in Bobek Mavricij, izstopili 4. 4. 1997;
Eckert Franz, Alland, Glashutten 1, vstopil
4. 4. 1997, vložil 67,755.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Kosmina Igor in Rodman Moreno, razrešena 4. 4. 1997; prokurist Kosmina Igor,
Koper, Letoviška pot 12, in direktor Eckert
Veit Paul, Alland, Glashutten 1, ki zastopa
družbo brez omejtiev, imenovana 4. 4. 1997.
Rg-211810
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801551 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa MDM,
ekonomske storitve, industrijsko oblikovanje in trgovina, d.o.o., Portorož, sedež: Istrski odred 21, 6320 Portorož,
pod vložno št. 10344900 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5669243
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998:
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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 Trgovinana
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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

Št.

s stroji za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah.
Rg-211811
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801027 z dne
28. 10. 1998 pri subjektu vpisa BONEX,
uvoz-izvoz, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 8, 6000 Koper, pod vložno št.
10438300 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, vložkov in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5838428
Sedež: 6000 Koper, Marušičeva 5
Osnovni kapital: 4,157.000 SIT
Ustanovitelja: Schoner Neva, vstopila
4. 5. 1993, in Schoner Bojan, vstopil 15. 6.
1998, oba iz Pobegov, Ilirija 29, vložila po
2,078.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Kapun Stojan, izstopil 16. 3. 1998.
Rg-211812
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801054 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa INTERPRESS, podjetje za odnose z javnostmi,
d.o.o., Koper, sedež: Zore Perello Godina
2, 6000 Koper, pod vložno št. 10460600
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5818893
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Grgič Benko, Koper, Ulica za Gradom
14, imenovan 15. 6. 1998, zastopa družbo
brez omejitev, in Brataševec Vid, Koper, Garibaldijeva 14, razrešen 15. 6. 1998 kot direktor in imenovan za prokurista.
Rg-211813
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9801154 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa MEHANOTRONIKA, trgovsko, servisno in storitveno podjetje, d.o.o., Senožeče, sedež:
Senožeče 13a, 6224 Senožeče, pod
vložno št. 10257900 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in deležev, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo bivališča družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5547776
Firma: MEHANOTRONIKA – trgovsko,
servisno in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEHANOTRONIKA,
d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska 82
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelja: Hiti Iztok, Senožeče 13a,
in Tašič Matjaž, Senožeče 82c, vstopila
26. 11. 1991, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Skok Livijo,
izstopil 16. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 4531 Električne
inštalacije; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-211814
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800506 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa DELES
– Lesno podjetje, d.o.o., Prestranek, sedež: Reška cesta 23, 6258 Prestranek,
od vložno št. 10080700 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in vložka ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5316308
Osnovni kapital: 16,632.000 SIT
Ustanovitelj: Dekleva Aleksander, Prestranek, Reška cesta 23, vstop 6. 11.
1989, vložek 16,632.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina na debelo; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.
Rg-211815
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800341 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa
HIG’IEA, BEAUTY CENTER ANKARAN,
d.o.o., sedež: Kocjančičeva 7, 6280 Ankaran, pod vložno št. 10409600 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti in ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5755719
Firma: HIGIENA – Nega in zdravje telesa, trgovina in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: HIGIENA, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,200.000 SIT
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
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ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Nov akt o ustanovitvi z dne 9. 2. 1998.
Rg-211816
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800984 z dne
28. 10. 1998 pri subjektu vpisa SCANIA, avtoprevozništvo, storitve in trgovina, d.o.o.,
Zarečje 30, Ilirska Bistrica, sedež: Zarečje
30, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št.
10441000 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in čistopis akta s temile podatki:
Matična št.: 5804094
Firma: UJČIČ, avtoprevozništvo, storitve in trgovina, d.o.o., Zarečje 30, Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: UJČIČ, d.o.o., Ilirska
Bistrica
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 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; 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; 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; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
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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.; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.
Nov akt o ustanovitvi (čistopis) z dne
10. 6. 1998.
Rg-211831
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800239 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa ARTEL, inženiring, zastopanje, posredovanje, mednarodna trgovina, d.o.o., Koper,
sedež: Tominčeva 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 10417200 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5767318
Sedež: 6000 Koper, Rutarjeva 6a
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
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nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
Rg-211832
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800979 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa GALILEO, menjalništvo in export import,
d.o.o., Kopriva, Kopriva 12, Dutovlje, sedež: Kopriva 12, 6221 Dutovlje, pod vložno št. 10336700 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5659540
Firma: GALILEO, menjalništvo in
uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: GALILEO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Goranič Miloš, Kozina, Rodiška cesta 9, vstop 23. 7. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Goranič Miloš, imenovan 23. 7.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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 ob-
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lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
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čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.
Nov akt o ustanovitvi z dne 4. 6. 1998.
Rg-211837
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800376 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa DRAGA, prozvodnja in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Semedela 50b, 6000 Koper,
pod vložno št. 10234600 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov in vložkov, dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5520134
Firma: DRAGA – Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DRAGA, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Morova 1
Ustanovitelj: Sancin Boris, Izola, Morova
1, vstopil 1. 7. 1991, vložil 2,910.420 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Grzetič Jože,
izstopil 27. 10. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grzetič Jože, razrešen 27. 10. 1997;
direktor Sancin Boris, imenovan 27. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1998:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01300 Mešano kmetijstvo; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
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stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.130:
samo menjalnice oziroma zastavljalnice.
Rg-212015
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9800423 z
dne 12. 11. 1998 pod št. vložka 10553400
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s temile podatki:
Matična št.: 1277197
Firma: JURAK, d.o.o. za proizvodnjo
in trgovino, Hum na Sutli, Podružnica
Sežana
Skrajšana firma: JURAK, d.o.o., HUM
NA SUTLI, Podružnica Sežana, Štorje 80
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6210 Sežana, Štorje 80
Ustanovitelj: JURAK, d.o.o. za proizvodnjo in trgovino, Hum na Sutli, Hum na Sutli
762, vstop 23. 1. 1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pugelj Dominik, Sežana, Štorje 80,
imenovan 23. 1. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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 popravila motornih koles; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-

vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 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; 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; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-212444
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 9500009 z
dne 6. 11. 1998 pri subjektu vpisa MELER,
proizvodnja lesenih in kovinskih izdelkov,
d.o.o., Pod zavrtnice 8, Pivka, sedež: Pod
zavrtnice 8, 6257 Pivka, pod vložno št.
10304000 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
družbenikov in deležev, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5667127
Firma: MELER, računalniški inženiring, d.o.o., Pod zavrtnice 8, Pivka
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Posega Branko, izstopil
19. 12. 1994; Posega Valentina, Pivka, Pod
zavrtnice 8, vložila 508.000 SIT, Smrdelj Robert, Pivka, Slovenska vas 3, vložil 500.000
SIT, in Novak Denis, Prestranek, Ulica 25.
maja 1, vložil 500.000 SIT – vstopili 19. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Posega Branko, razrešen 19. 12.
1994; direktorica Posega Valentina, imenovana 19. 12. 1994, kot poslovodkinja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
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ske storitve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-

Št.

vina na debelo s surovim tobakom; 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; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
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7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
CELJE
Srg 117897
Rg-34
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba OBLIGA – PROJEKT, d.o.o., trgovina in storitve Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer
Govc Aleksandra, Prebold 111a, Prebold,
ki prevzame obveznsot plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 5.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 1998

LJUBLJANA
Srg 377198
Rg-33
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
IBK, Industrija betonskih konstrukcij,
d.o.o., Vojkova cesta 90, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/10761/00 preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12. 6.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti, razmerja z delavci so urejena.
Ustanovitelj je Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d.,
Slovenska 56, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 1998
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MARIBOR

Srg 173898
Rg-32
Družba SLEPRO, trgovina, import-export, d.o.o., Lackova 20, Lenart v Slovenskih goricah, reg. št. vl. 18152-00,
katere družbeniki so: Rogina Boris in Rogina Liljana, oba Bevkova ul. 3, Ptuj, ter Slemenjak Jožef in Pšajd Jerica, oba Lackova
ul. 20, Lenart v Slovenskih goricah, po
sklepu družbenikov z dne 11. 12. 1998
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom so prevzeli Rogina
Boris, Rogina Liljana, Slemenjak Jožef in
Pšajd Jerica.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 1999
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Cesta železarjev 8, katerega pravila so bila
z odločbo št. 026-002/95 z dne 16. 3.
1995 vzeta v hrambo pri Oddelku za gospodarstvo in negospodarstvo Upravne enote Jesenice in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 58, prenehal.
Pravila sindikata se vzamejo iz hrambe in
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 127-57/93
Ob-1810
Ugotovi se, da je Sindikat tovarne posebnih vozil, d.d., in TPV sedeži, d.o.o.,
Novo mesto, Zagrebška 20, 8000 Novo
mesto, katerega pravila so bila z odločbo št.
127-57/93 z dne 6. 5. 1993 sprejeta v hrambo pri Občini Novo mesto, Sekretariatu za
družbeni razvoj, in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 17, prenehal.
Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Razglasi sodišč
Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 104-04-003/99-002
Ob-1788
Ugotovi se, da je Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije določen kot
reprezentativni sindikat v dejavnosti.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 03-MZ-013-1-99
Ob-1789
Pravilnik Sindikata družbe Inles, d.d. –
Neodvisnost – KNSS se dne 9. 3. 1999
vpiše v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Ribnica pod zap. št. 23. Pravilnik
hrani upravni organ za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Ribnica.
Št. 02400/0002/99 0104 PA Ob-1790
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
spremembe in dopolnitve pravil Sindikata
VVZ Janko Herman vpisan v evidenco statutov sindikatov z dne 21. 6. 1993, pod
zap. št. 16, in sicer s spremenjenim imenom sindikata v Sindikat Vrtca Žalec z dne
3. 3. 1999, Tomšičeva 5, 3310 Žalec.
Št. 026-002/95
Ob-1791
Ugotovi se, da je sindikat z imenom: Sindikat družbe Fiprom, d.o.o., Jesenice –
Neodvisnost konfederacija novih sindikatov Slovenije in sedežem na Jesenicah,

Oklici dedičem
D 892/98
R-102
Dne 2. 12. 1998 je umrla Angela Knez,
nazadnje stanujoča Laško, Mestna ul. 18,
roj. 22. 7. 1914.
Sodišče poziva vse, ki smatrajo, da bi
prišli v poštev kot dediči po pokojni Angeli
Knez, da se v roku 1 leta od objave oklica
priglasijo sodišču (čl. 206 ZD).
Po poteku roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in ga zaključilo glede
na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 2. 1999
D 180/98
R-109
Ivanka Štrukelj, roj. Kravanja, pok. Antona, upokojenka, roj. 27. 12. 1913, iz Loga
pod Mangrtom št. 60, je umrla 31. 3. 1998
v Šempetru pri Gorici.
Do dediščine ima pravico tudi sin zapustnice Vladimir Štrukelj, roj. 13. 10.
1950, nazadnje stanujoč Liminjanska 79,
Portorož, ki je sedaj neznanega bivališča.
Dediču je bila postavljena skrbnica za
poseben primer Neva Rodela iz Sečovelj 67.
Dedič naj se priglasi sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave postavljene skrbnice in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 2. 1999
D 174/97
R-145
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Vintar Matiju, sinu Janeza, roj. 4. 2. 1894, drž. bivše SFRJ, kmetu,
nazadnje stanujočem Vintarji 1, umrlem dne
20. 1. 1970 ravno tam, in sicer glede nepremičnega premoženja, ki mu je bilo vrnjeno v denacionalizacijskem postopku.

V poštev za dedovanje na podlagi zakona pridejo med drugimi tudi otroci zapustnikovega sina Vintar Matije, ki je živel v Argentini in umrl najverjetneje leta 1992, katerih
imena, priimki in točni naslovi tuk. sodišču
niso znani. Glede na to sodišče s tem oklicem poziva vse otroke zapustnikovega sina
Vintar Matije, da se v roku enega leta od
objave tega oklica v Uradnem listu RS in na
sodni deski tuk. sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v
skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 2. 1999

Dražbeni oklici
St 8/96
S-134
Okrožno sodišče v Novem mestu v skladu z določilom 154/II in III člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93 in 39/97) v stečajnem postopku nad dolžnikom PIONIR, Gradbeno
industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto – v
stečaju, razglaša
oklic
za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega in premičnega
premoženja stečajnega dolžnika, in sicer:
predmet prodaje na javni dražbi so nepremičnine – parcele, ki so vpisane pri vl.
št. 1460 k.o. Gor. Straža. Vse parcele, ki
so predmet javne dražbe, so v družbenem
planu Občine Novo mesto za obdobje
1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 15/90 in Ur. l. RS, št. 50/94) opredeljene kot nezazidana stavbna zemljišča.
Zemljišča so bremen prosta in zanje
Mestna občina Novo mesto ne uveljavlja
predkupne pravice (potrdilo št. 466-200/
98-14 z dne 9. 7. 1998).
Po urbanistični zasnovi in veljavnem zazidalnem načrtu so na parcelah, vpisanih pri
vl. št. 1460 k.o. Gor. Straža predvidele sekundarne, terciarne in kvartalne dejavnosti
(obrtniška dejavnost, trgovina, skladišča, učne delavnice...).
Naprodaj so parcelne številke:
parc. št.

v izmeri

2075/2
gozd
7087 m2
2076/2
gozd
4336 m2
2077/2
gozd
10488 m2
2078/2
gozd
4420 m2
2079/2
gozd
5023 m2
2080/2
gozd
4705 m2
2080/4
gozd
863 m2
2087/3
neplodno 2168 m2
2087/6
gozd
49194 m2
2090/3
pašnik
2898 m2
2090/6
gozd
7028 m2
2090/7
gozd
2365 m2
2091/3
gozd
6278 m2
2091/5
gozd
3182 m2
2095/3
gozd
3368 m2
2223/2
pot
1044 m2
Skupaj
114447 m2
vse vpisane pri vl. št. 1460 k.o. Gor.
Straža.
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Rok za sklenitev pogodbe z najboljšim
ponudnikom in rok za plačilo kupnine začneta teči od dneva pridobitve soglasja RS,
Ministrstva za obrambo.
Predmet prodaje so vse parcele skupaj,
zaradi česar nakup posamezne parcele ni
mogoč.
Lesna masa, ki je na parcelah, vpisanih
pri vl. št. 1460 k.o. Gor. Straža, ni predmet
prodaje.
Izklicna cena za nepremičnine pri vl. št.
1460 k.o. Gor. Straža znaša skupno
1,800.000 DEM, plačljiva pa je v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem in firmo v Republiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Pooblaščenci, ki bodo zastopali ponudnike, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje in ponujanje.
3. Ponudniki morajo najkasneje do dneva odpiranja ponudb vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vplačila
in dokazilo o vplačani varščini predložiti.
4. Varščina mora biti vplačana na žiro račun stečajnega dolžnika GIP Pionir, p.o., Novo mesto – v stečaju, Kočevarjeva ulica št.
1, Novo mesto, številka 52100-690-68375,
ki je odprt pri Agenciji RS za plačilni promet,
Podružnica Novo mesto.
5. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena v 5
delovnih dneh po odpiranju ponudb.
6. Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen
v roku pet delovnih dni po odpiranju ponudb.
7. Uspeli ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo v obliki notarskega zapisa skleniti
v 8 dneh po odpiranju ponudb. Če pogodba ni sklenjena v 8 dneh, se šteje, da je
kupec od pogodbe odstopil, zaradi česar
se položena varščina zadrži.
8. Uspeli ponudnik lahko izbira med naslednjima plačiloma kupnine:
– kupnino plača v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe;
– kupnino plača v 60 dneh po sklenitvi
pogodbe, s tem, da je ponudnik ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe dolžan predložiti kot
instrument zavarovanja plačila garancijo prvovrstne banke na prvi poziv za celotni znesek kupnine, brez možnosti ugovora. Stečajni dolžnik ima pravico garancijo vnovčiti,
če kupec zamuja s plačilom kupnine.
9. Davek na promet z nepremičninami in
vse druge dajatve, povezane s prenosom
lastninske pravice ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec.
10. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev za nepremičnine, ki so predmet prodaje; vse je naprodaj po načelu “videno –
kupljeno”.
11. Vsa druga določila, pomembna za
odnose med prodajlcem in kupcem, bodo
urejena v kupoprodajni pogodbi.
12. Stečajna upraviteljica na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji predmeta s katerimkoli ponudnikom.

Št.

13. Pisne ponudbe ponudniki pošljejo
na naslov: GIP Pionir, p.o., Novo mesto – v
stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1, Novo mesto, vključno do 6. 4. 1999 do 12. ure, pod
oznako “Ne odpiraj – Ponudba za Češčo
vas” s priporočeno pošiljko.
14. Odpiranje ponudb bo dne 6. 4.
1999 v poslovni stavbi družbe REAL, Kočevarjeva ulica št. 2, Novo mesto, v drugem
nadstropju desno ob 14. uri.
15. Morebitne druge informacije so kupcem na voljo po tel. 068/321-663 in 068/
323-797. Ogled nepremičnin je mogoč po
predhodnem telefonskem dogovoru.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 3. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah
I 97/87, I 98/1434
R-80
To sodišče je po okrajni sodnici Aniti
Janjoš, v izvršilni zadevi upnika Banka
Creditanstalt, d.d., Kotnikova 5, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Sonja Dolinar iz Ljubljane
in Miljane Popovič ter Ljubiše Popoviča, oba
Mengeš, Levčeva 16, ki ju zastopa Jože
Stanovnik, odvetnik v Ljubljani, proti dolžnikoma Žarka Deliča in Vere Delič, Glavni trg
1, Mengeš, zaradi izterjave 183.788,85
DEM s pp, v tolarski protivrednosti in
25.948 DEM s pp, v tolarski protivrednosti
s prodajo dolžnikovih nepremičnin vl. št.
117 k. o. Mengeš, dne 9. 2. 1999 sklenilo:
dolžniku Žarku Deliču, Glavni trg 1, Mengeš, se kot začasna zastopnica postavi Andreja Gutnik – strokovna sodelavka tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 2. 1999
I 97/16296
R-92
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Abanka, d.d., Slovenska 58, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljubljane,
zoper dolžnika Ratko Golubovič, Brodarjev
trg 4, Ljubljana, zaradi izterjave 15.833 SIT
s pp, sklenilo:
dolžniku Ratku Goluboviču se na podlagi 4. točke drugega odstavka 84. člena ZPP
v zvezi s 15. členom ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Maja
Zabukovec, strokovna sodelavka pri tukajšnjem sodišču.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 1999
I 99/79-17
R-98
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
STG Rudar, d.o.o., Cesta kozjanskega
odreda 14, Senovo, ki ga zastopa odv. Klakočar Bojan iz Krškega, zoper dolžnika Sali
Nurimana, Cesta kozjanskega odreda 1, Senovo, zaradi izterjave 194.346,70 SIT, na
podlagi čl. 84/I in II, točka 5 ZPP v zvezi s
čl. 15 ZIZ sklenilo:
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dolžniku Nuriman Saliju, z zadnjim bivališčem Cesta kozjanskega odreda 1, Senovo, se postavi začasni zastopnik in se za
začasnega zastopnika imenuje Čepin Renato, izvršilni referent na Okrajnem sodišču v
Krškem.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
in to vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 18. 2. 1999
P 278/95
R-106
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke TIM Tovarna izolacijskega materiala
Laško, d.d., zoper toženo stranko Bjeljac
Predrag, nazadnje stanujoč Zdraviliška 23,
Rimske Toplice, zaradi odpovedi stanovanjskega razmerja po predlogu tožeče stranke
v skladu s čl. 84 ZPP sklenilo:
tožencu Bjeljac Predragu, nazadnje stanujočem Zdraviliška 23, Rimske Toplice,
se postavi začasni skrbnik Teršek Pavel,
dipl. pravnik, strokovni sodelavec tega sodišča. Začasni zastopnik bo zastopal toženca v tem pravdnem postopku vse dotlej,
dokler toženec sam ne nastopi pred tem
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 2. 1999
N 16/98
R-112
To sodišče je po okrajni sodnici Mateji
Kreča, v nepravdni zadevi predlagateljice
Mateje Hribar, Cankarjeva 5, Žalec, ki jo
zastopa odvetnik Boris Marčič iz Slovenj
Gradca, zoper nasprotnega udeleženca Antona Didovića, nazadnje stanujočega Šempeter 5/a, Šempeter, udeleženec postopka Center za socialno delo Žalec, zaradi
odvzema roditeljske pravice, v skladu z
212. členom zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v zvezi z 211. členom istega zakona sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Antonu Didoviću, nazadnje stanujočemu Šempeter v Savinjski dolini 5/a, se v tem postopku postavi
skrbnico za poseben primer Aleksandro Fale, stanujočo Ulica Rista Savina 4, Žalec,
dipl. pravnico.
Skrbnica bo zastopala nasprotnega udeleženca vse dotlej, dokler ne bo nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 26. 2. 1999
P 787/96
R-149
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, OE Celje, ki jo zastopa odv. Vojko Zidanšek iz Slovenskih Konjic, zoper toženo
stranko Milutinovič Maro, Podjavorškova 9,
Celje, sedaj neznanega bivališča v skladu z
2. odst. 84. čl. tč. 4 zakona o pravdnem
postopku, dne 22. 1. 1999 sklenilo:
Milutinovič Mari, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik Pavel
Teršek, strokovni sodelavec tega sodišča.
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Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 1. 1999

Amortizacije
N 369/98
R-105
Na predlog Zaman Silvestra, Molekova
7, Ljubljana Šmartno, se uvaja amortizacija
hranilne knjižice pri Novi Ljubljanski banki,
d.d., Ljubljana, podružnica Mestna hranilnica Ljubljanska, št. 140-13-358900/76.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 18/96
S-121
To sodišče je dne 1. 3. 1999 pod opr.
št. St 18/96 izdalo naslednji sklep.
V stečajnem postopku nad stečajnim
dolžnikom EMO SAN, d.o.o., Mariborska
86, Celje – v stečaju, se po dol. 170. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji ustavi nadaljnje vnovčenje stečajne mase in se stečajni postopek zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: EMO SAN, d.o.o., Mariborska
86, Celje – v stečaju, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 3. 1999
St 18/98
S-122
To sodišče na podlagi 106. in 107. člena ZPPSL objavlja oklic:
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
18/98 z dne 8. 3. 1999 se nad dolžnikom
MICOM MARCUS – marketing in trgovina, d.o.o., Koper, Belveder b.š. začne stečajni postopek.
V postopku se uporablja firma MICOM
MARCUS – marketing in trgovina, d.o.o. –
v stečaju, Koper, Belveder b.š. Koper.
Za stečajno upraviteljico se določi odv.
Marta Kalpič Zalar iz Ljubljane, Dalmatinova 7.
Upnike se poziva, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica.
Dolžnike se poziva, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 7.
1999 ob 9. uri v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
8. 3. 1999.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 1999
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St 3/93
S-123
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/93
z dne 5. 3. 1999
I. sklenilo:
1. Narok za obravnavanje osnutka glavne (prve) delitve stečajne mase, razpisan za
dne 24. 3. 1999 se prekliče.
2. Drugi narok za preizkus terjatev bo
dne 31. 3. 1999 ob 13.15 v sobi 118 tega
sodišča.
II. razpisalo:
Narok za obravnavanje osnutka glavne
(prve) delitve stečajnega mase, ki bo dne
31. 3. 1999 ob 13.30 v sobi 118 tega
sodišča.
Na razpisani narok se vabijo vsi upniki
ne glede na to ali so jim bile terjatve priznane ali ne.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 3. 1999
St 31/93
S-124
Stečajni senat razreši stečajnega upravitelja Posedel Lojzeta, dipl. ekon., stanujoč Rista
Savina 11, Žalec, funkcije stečajnega upravitelja v stečajnem postopku nad dolžnikom
Hmezad Strojna, d.o.o., Žalec – v stečaju,
opr. št. St 31/93 in imenuje stečajno upraviteljico Marto Vogrinc, ekon., stanujoča Šempeter 127/a, Šempeter v Savinjski dolini.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 1999
St 16/94
S-125
Stečajnega upravitelja Bojana Lakožiča
se z dnem 22. 1. 1999 odstavi s funkcije
stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Ferromoto avtomobili, d.o.o., Maribor – v
stečaju.
Za novo stečajno upraviteljico se določi
Vera Zavrl, dipl. ek., zaposlena Rubikon,
d.o.o., Maribor, Kalohova 24, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 1999
St 33/98-50
S-126
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v prisilni poravnavi nad dolžnikom
Marles pohištvo Maribor, d.o.o., Limbuš,
Limbuška c. 2, Maribor, dne 31. 3. 1999
ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v predlog načrta
finančne reorganizacije na Okrožnem sodišču v Mariboru v sobi 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 1999
St 1/99
S-127
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 1/99
z dne 8. 3. 1999 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom O – MODA 33, podjetje za
izdelavo in prodajo obutve, d.o.o., Opekarniška c. 4, Ormož.
Odslej firma glasi: O – MODA 33, podjetje za izdelavo in prodajo obutve, d.o.o.,
Opekarniška c. 4, Ormož – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, C. na Roglo 11/g, Zreče.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 25. maja
1999 v sobi št. 26, tega sodišča, ob 9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 8. 3.
1999.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 8. 3. 1999
St 25/98
S-128
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/98 sklep z dne 11. 3. 1999:
začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Mesarstvo Poznič, Poznič Vili, s.p.,
Partizanska 54, Velenje.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Đorđevič Branko, Hmeljarska 11, Prebold.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka pri pristojnem davčnem uradu.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. 6. 1999 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 11. 3. 1999.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 3. 1999
St 14/97
S-129
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 14/97 sklep z dne 11. 3. 1999:
Stečajni postopek nad dolžnikom:
MERX FR, Finance in računovodstvo,
d.o.o., Kosovelova 16, Celje – v stečaju, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Merx FR, Finance
in računovodstvo, d.o.o., Kosovelova 16,
Celje – v stečaju, iz sodnega registra.
Sklep se objavi tudi na oglasni deski sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 3. 1999
St 88/98
S-130
To sodišče je s sklepom St 88/98 dne
10. 3. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom S.U.K.I., d.o.o., Ljubljana, Bratovševa ploščad 6.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Bojana Potočan, odvetnica 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 poziva-
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mo, 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 1. 6. 1999 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 3. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1999
St 32/98
S-131
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Mibex, d.o.o., Ljubljana – v
stečaju, za dne 21. 4. 1999 ob 11. uri, v
sobi 307/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek, od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999
St 24/98
S-132
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/98 sklep z dne 12. 3. 1999:
začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Šinkovec Irena, s.p., Knjigovodski
servis, Savinjska cesta 39, Mozirje.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ternovšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka pri pristojnem Davčnem uradu.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. 6. 1999 ob 9.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 12. 3. 1999.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 3. 1999
St 11/97-511
S-133
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev – prva delitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Plamen Kropa, Tovarna vijakov, d.o.o., Kropa – v stečaju
bo dne 23. 4. 1999 ob 9. uri v sobi 113/I
tukajšnjega sodišča.

Št.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni soba št. 6 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 1999

Izvršbe in zavarovanja
Riz 672/98
I-74
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
Riz 672/98 z dne 21. 12. 1998, je bila
nepremičnina stanovanje št. 7, v izmeri
53,78 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Vrbanska 26/b,
ki je last zastaviteljice Filipič Jožefe, na podlagi
kupoprodajne
pogodbe
št.
1894/1-06/91, sklenjene dne 7. 11. 1991
s prodajalcem Železniško gospodarstvo
Ljubljana, z dnem 21. 12. 1998 zarubljena
v korist upnika Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 1998
I R 137/98
I-75
To sodišče je v postopku zavarovanja
upnika SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, ki jo zastopa odv. Samo Plantan iz Novega mesta, Novi trg 6, proti dolžniku in zastavitelju Šiljac Seki iz Metlike,
Ulica Na trg 5, zaradi zavarovanja denarne
terjatve po 250. in 251. členu zakona o
izvršbi in zavarovanju za znesek 2,200.000
SIT spp, v smislu prvega odstavka 251. člena zakona o izvršbi in zavarovanju, dne
18. 1. 1999 sklenilo:
Za zavarovanje denarne terjatve upnika
SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 5,
proti dolžniku Šiljak Seki, Metlika, Ulica Na
trg 5, v znesku 2,200.000 SIT, z letnimi
pogodbenimi obrestmi, zakonitimi zamudnimi obrestmi, zapadlostjo in pripadki, navedene v sporazumu o zavarovanju denarne
terjatve v izvršljivem notarskem zapisu opr.
št. Sv 584/98 z dne 22. 12. 1998, se dovoli in opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer tako:
– zastavna pravica se zabeleži na stanovanju v prvem nadstropju s podstrešjem in
srednjo kletjo v zgradbi v Metliki, Ulica Na
trg 5, vpisani v vl. št. 92 k. o. Metlika, stanovanje pa ni vpisano v zemljiški knjigi in je last
dolžnice Šiljac Seke, Ulica Na trg 5, Metlika, na podlagi kupne pogodbe z dne 14. 3.
1996, sklenjene med prodajalko Ilc Danico
iz Ljubljane, Trg prekomorskih brigad 5;
– z rubežem pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini iz prejšnje alinee tega
sklepa in ker je bil rubež opravljen dne
18. 1. 1999, kot izhaja iz rubežnega in cenilnega zapisnika, ki je sestavni del tega
sklepa, je bila tega dne na zarubljenih stvareh ustanovljena zastavna pravica (na stanovanju).
Zastavna pravica se vpiše tudi na original
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 3.
1996, ki se izroči v hrambo upniku.
Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, ker sicer stori kaz-
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nivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki se preganja na oškodovančev predlog.
Pravni pouk: zoper sklep lahko dolžnik
vloži ugovor, upnik pa pritožbo v 8 dneh od
vročitve tega sklepa. Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Neutemeljen ugovor sodišče pošlje Višjemu sodišču v Ljubljani, da o njem odloči
kot o pritožbi. Glede stroškov tega postopka pa lahko obe stranki v istem roku vložila
pritožbo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 1. 1999
R 32/99
I-78
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem zapisu notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra, pod opr. št. SV 40/99, z dne 26. 1.
1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika na podlagi pogodbe
o dolgoročnem kreditu za trajna obratna
sredstva št. 12505200009-309/99 z dne
19. 1. 1999, v višini 20,000.000 SIT, z
rokom plačila v 120 mesečnih obrokih, pri
čemer dospe v plačilo posamezni obrok mesečno, in sicer vsakega osmega dne v mesecu za pretekli mesec; prvi obrok dospe v
plačilo 28. 2. 1999, zadnji pa 31. 1. 2009,
oziroma v primeru 30-dnevne zamude plačila obroka in obresti, zapade v plačilo še
ves neodplačan kredit, skladno s pogoji in
načinom, kot je določeno v prej citirani pogodbi o dolgoročnem kreditu za trajna obratna sredstva, s tem da pogoji dolgoročnega
kredita izhajajo iz te pogodbe in se lahko
spreminjajo skladno s soglasno voljo strank
s pisnim aneksom k osnovni pogodbi, z letno obrestno mero TOM +6,5%, skupaj z
vsemi stroški, izhajajočimi iz tega pravnega
posla, se opravi rubež nepremičnin, in sicer:
a) poslovnega prostora v objektu Poslovno-trgovski center Zeleni park, Cesta Zore
Perello Godina 2, Koper, ki stoji na parc. št.
1398/4 in 1607/1 vknjiženem kot II. z. k.
telo v vl. št. 990 k. o. Koper, poslovni prostor št. 7, v pritličju objekta, v skupni izmeri
54,93 m2, zgrajenem do celote s solastninsko pravico na skupnih delih in napravah ter
skupno pravico uporabe stavbišča, na katerem objekt stoji in njegovega funkcionalnega zemljišča, glede na sorazmerni delež poslovnega prostora, kar vse je dolžnik in zastavitelj pridobil s prodajno pogodbo št.
TCS-41/96-KUP, sklenjeno dne 24. 9.
1996 med Agensinvest investicije, inženiring in trgovina, d.o.o., kot prodajalcem in
Euromedica, trgovina, zastopanje, servisiranje, d.o.o., Pristaniška 2, Koper, overjeno pri notarju Dravu Ferligoju v Kopru, pod
št. OV-NroOV 1344/97 dne 25. 3. 1997 in
b) trisobnega stanovanja št. 5, v skupni
izmeri 76,48 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
bloka št. 4, na naslovu v Kopru, Kvedrova 8
in je last Živka Vitoševiča in Vanje Vitoševič,
kar je razvidno iz kupne pogodbe št.
050043-B4/1, sklenjene dne 7. 12. 1979
med njima in Maržič Brunom ter SGP “Gorica” Nova Gorica – TOZD GO Koper, Koper, Obrtniška 30, overjeno pred bivšim Temeljnim sodiščem v Kopru, enota v Kopru,
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opr. št. Ov I 2269/79 dne 20. 2. 1979 in
darilne pogodbe, sklenjene dne 10. 1.
1986 med Maržič Brunom in Vanjo Vitošević, overjene pred bivšim Temeljnim sodiščem v Kopru, enota v Kopru, opr. št. Ov I
264/86 dne 4. 2. 1986.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 2. 1999
R 49/99
I-79
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem zapisu notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra, pod opr. št. Sv 80/99 z dne 1. 2.
1999, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika na podlagi pogodbe
o dolgoročnem posojilu in zastavi nepremičnin, št. 4814/99 z dne 22. 1. 1999, v
višini 130.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan črpanja posojila, kar je na dan sklenitve
pogodbe znašalo 12,545.325 SIT, z obrestmi po srednji obrestni meri 12% p.a. na
DEM, ki dospe v plačilo v 95 mesečnih
obrokih, pri čemer dospe v plačilo posamezni obrok mesečno, prvi dne 26. 1.
1999, zadnji pa 8. 12. 2006, s tem, da so
roki, način vračila, višina obrokov in ostali
pogoji razvidni iz prej citirane pogodbe in
odplačilnega načrta ter skupaj z vsemi
stroški, ki izvirajo iz tega pravnega posla,
opravi rubež
nepremičnin dolžnika, ki niso vpisane v
zemljiški knjigi, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve, in sicer poslovnemu prostoru,
ki je v načrtu za vknjižbo etažne lastnine
vpisan s št. E/1b in obarvan s temno zeleno
barvo, v izmeri 72,33 m2, v hiši v Kopru,
Gortanov trg 10, ki stoji na parc. št. 969,
vpisani v z. k. vl. št. E9, k. o. Koper in je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 2. 12. 1998, sklenjene s Trgovskim
podjetjem Soča, d.d., Koper, ki je overjena
pri notarju Dravu Ferligoju dne 16. 12.
1998 pod št. OV-Nro Ov 7659/98.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 2. 1999
R 89/98
I-82
To sodišče v izvršilni zadevi za zavarovanje denarne terjatve 5,000.000 SIT, upnika
Banka Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
zoper dolžnika Fitting, podjetje za inženiring, finance in trgovino, d.o.o., Postojna,
Tržaška 34a in Janeza Škrlja, Pod zidom
21, Lož, na podlagi sporazumnega predloga, sklenjenega dne 20. 11. 1998 pred notarjem Darkom Jeršetom iz Postojne, pod
št. SV 460/98 in sklepa tega sodišča opr.
št. R 89/98 z dne 11. 2. 1999, se objavlja
rubežni zapisnik, sestavljen dne 18. 12.
1998 v Postojni, Tržaška cesta 34a.
V korist izvršljive terjatve upnika se zaznamuje rubež nepremičnine, ki ni vknjižena
v zemljiški knjigi, poslovni prostor št. 1/I, v
izmeri 41,09 m2, v I. nadstropju objekta na
Tržaški 34a v Postojni, ki stoji na parc. št.
897 k. o. Postojna, z deležem skupnih prostorov, v ocenjeni vrednosti 5,446.350 SIT.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 11. 2. 1999
R 97/98
I-83
To sodišče v izvršilni zadevi za zavarovanje denarne terjatve 2,500.000 SIT, upnika
Banka Vipa, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7,
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Nova Gorica, zoper dolžnika Franja Moretija, Cesta v Staro vas 1, Postojna, na podlagi sporazumnega predloga, sklenjenega
dne 24. 11. 1998 pred notarko Evo Lučovnik iz Nove Gorice, pod št. SV 901/98 in
sklepa tega sodišča opr. št. R 97/98 z dne
12. 2. 1999, se objavlja rubežni zapisnik,
sestavljen dne 3. 2. 1999 v Postojni, Kajuhova 11.
V korist izvršljive terjatve upnika se zaznamuje rubež nepremičnine, ki ni vknjižena
v zemljiški knjigi, stanovanje št. 9 na Kajuhovi 11 v Postojni, v izmeri 44,37 m2, parc.
št. 1036 k. o. Postojna, s pripadajočim deležem skupnih prostorov, v ocenjeni vrednosti 5,500.000 SIT.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 12. 2. 1999
R 132/98
I-88
Na podlagi sklepa tega sodišča št. R
132/98 z dne 4. 12. 1998, je bil poslovni
lokal v izmeri 28 m2, v poslovni stavbi Cesta
prvih borcev 45, Brežice, v kleti, skupaj s
pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča parc. št. 629, vl. št. 367 k. o. Brežice, ki je last dolžnika in zastavitelja “Tandem”, podjetja za trgovino, proizvodnjo in
komercialne storitve, d.o.o., Čatež ob Savi,
Rimska cesta 38, zarubljen v korist upnika
SKB Banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 2. 1999
Ig 96/02215-39
I-91
Na podlagi verodostojnih listin računa št.
2014002815 z dne 29. 11. 1995, v višini
1,082.841 SIT in obračuna obresti št. 1 z
dne 30. 10. 1995, v znesku 252.576,10
SIT, torej terjatve v znesku glavnice
1,082.841 SIT, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od 31. 10. 1996 dalje do plačila,
zneska glavnice 252.576,10 SIT, ki predstavlja znesek obračunanih zamudnih obresti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
30. 10. 1996 dalje do plačila izvršilnih
stroškov, v znesku 37.416,34 SIT, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 5. 11. 1996
do plačila, se na predlog upnika Marcator –
Blagovni center, d.d., Ljubljana, Slovenčeva 25, ki ga zastopa odvetnik Zvone Taljat iz
Ljubljane, proti dolžniku Vojku Koncu, s.p.,
Deteljica 1, Tržič,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer dolžnikovega stanovanja št. 5, na naslovu Deteljica 1, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 1999
R 41/99
I-100
Na podlagi notarskega zapisa št. SV
91/99 z dne 5. 1. 1999 ter na podlagi
predloga strank z dne 5. 2. 1999, se opravi
v korist upnika Banka Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale in v breme
zastavne dolžnice Spomenke Milanovič, Pelechova 35, Preserje, Radomlje,
rubež s popisom nepremičnine: enosobno stanovanje št. 10, v izmeri 31,02 m2, ki
se nahaja v pritlični etaži stanovanjskega
bloka Fužine 2a, Kamnik, v lasti Spomenke
Milanovič, Pelechova 35, Preserje, Radom-

lje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 12. 1998 (parcelne številke še trenutno niso znane).
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe in z njim upnik pridobi zastavno pravico na stanovanju.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 2. 1999
R 223/98
I-108
To sodišče je s sklepom R 223/98 z
dne 20. 1. 1999, v zadevi upnika Hypo Leasing Celje, d.o.o., Ljubljanska c. 14, Celje,
zoper dolžnika Menart, d.o.o., Mestni trg
18, Slovenske Konjice, zaradi zavarovanja
denarne terjatve na podlagi sporazuma
strank, sklenjenega v obliki notarskega zapisa in na podlagi 251. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju, opravilo
rubež in popis premične stvari dolžnika,
in sicer CNC rezkalno brusilni stroj MAHO
MH 800 C, leto izdelave 1988, serijska
številka 85197, katerega likvidacijska vrednost znaša po poročilu o oceni vrednosti z
dne 26. 8. 1998, izdelalo ga je podjetje
Solane, d.o.o., Celje, 9,400.000 SIT.
Zarubljena premična stvar ostane skladno s sporazumom strank v hrambi pri dolžniku.
Zapisnik o popisu in rubežu, ki je sestavni del tega sklepa, ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 20. 1. 1999

Razpisi
delovnih mest
Ob-1779
Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring, d.d., Maribor,
Vetrinjska ul. 2, objavlja na podlagi sklepa
upravnega odbora št. 59 z dne 25. 2. 1999
razpis za zbiranje prijav kandidatov za
direktorja podjetja.
Kandidat za direktorja mora poleg pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati še naslednje:
– visoka izobrazba tehnične ali ekonomske smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in dveh tujih
jezikov (angleščina, nemščina – od tega
enega aktivno),
– poznavanje dela z računalnikom v okolju Windows,
– znanje s področja elektroenergetskega sistema Slovenije,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje in organiziranje.
Kandidati morajo v prijavi k javnemu razpisu predložiti tudi strategijo razvoja javnega podjetja.
Direktorja javnega podjetja na podlagi
zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 32/93) imenuje Vlada Republike
Slovenije za dobo štirih let.
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Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v 30 dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d., Maribor, Vetrinjska ul. 2, s pripisom “Upravni
odbor – za razpis”.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili o
izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po imenovanju.
JP EGS – razvoj in inežniring, d.d.
Ob-1780
Razpisna komisija Doma počitka Metlika, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne
26. 2. 1999 in na podlagi 29. člena statuta
zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja Doma počitka Metlika.
Kandidat mora poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom zakona o
socialnem varstvu ali strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– predložitev programa dela zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi, na
naslov: Dom počitka Metlika, Mestni trg 16,
8330 Metlika, z oznako “za razpis direktorja”.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v osmih
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
Razpisna komisija
Doma počitka Metlika
Št. 07-2/37
Ob-1877
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest in sklepa
upravnega odbora z dne 28. 11. 1997 razpisuje delovno mesto
I. Vodje območne izpostave Jesenice
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj višješolsko izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno komisijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.
Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu). Kandi-
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dati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh
po tem, ko bo Upravni odbor Sklada sprejel
sklep o izbiri.
II. Samostojnega svetovalca za vokalno glasbo v strokovni službi Upravnega
odbora Sklada
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba humanistične, družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno mesto je razpisano za nedoločen čas, poskusno delo traja 5 mesecev.
Pisne prijave z oznako “razpis za strokovno službo Sklada in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o izobrazbi, življenjepis)
sprejema Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o
izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

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-1912
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki, telefaks 064/60-000-20.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja
športne dvorane Železniki, gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela ter zunanja ureditev.
Ocenjena vrednost: 280 mio SIT.
3. Kraj izvedbe del: Železniki.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 18. 6.
1999.
5.
Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka
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ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

Ob-1882
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 storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vse strokovne in svetovalne storitve za potrebe izvedbe nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji. Storitve se morajo
organizirati na način, ki zagotavlja usklajeno in celovito projektno vodeno izvedbo opravil na obstoječem in predvidenem avtocestnem omrežju in avtocestah
v gradnji, ki obsegajo zlasti:
2.1 Pripravo strokovnih podlog za planske dokumente DARS d.d. za gradnjo,
upravljanje in vzdrževanje AC.
2.2 Pripravo strokovnih osnov za pripravo letnih in operativnih planov gradnje in
vzdrževanja avtocest.
2.3 Priprava potrebnih študij in ekspertiz, pridobivanje strokovnih podlag investicijske dokumentacije, vodenje postopkov
pri pridobivanju zemljišč in nepremičnin,
nadzor pri pripravi projektno tehnične dokumentacije.
2.4 Strokovno-tehnična opravila za
razreševanje celovite ekološke problematike in presoje vplivov na okolje med in
po dokončanju gradnje pooblastilu naročnika.
2.5 Pridobivanje upravnih soglasij in dovoljenj za posege v prostor po pooblastilu
naročnika.
2.6 Priprava razpisne dokumentacije za
domače in mednarodne razpise.
2.7 Preverjanje izpolnjevanja vseh pogojev za začetek postopkov za oddajo del.
2.8 Opravljanje tehnično strokovnih del
pri izvedbi razpisov, strokovna obdelava ponudb in priprava elementov za sklepanje pogodb z izvajalci.
2.9 Opravljanje pravnih zadev v zvezi z
gradnjo in vzdrževanjem avtocest po pooblastilu naročnika.
2.10 Strokovni nadzor gradenj, obnavljanja in rednega vzdrževanja zgrajenih avtocest.
2.11 Strokovno in operativno pomoč naročniku pri izvajanju vseh ostalih poslov v
zvezi z načrtovanjem gradnje in vzdrževanja
avtocest.
2.12 Kontrola kakovosti materialov in izvedenih del.
2.13 Spremljanje stanja avtocest, avtocestnih objektov in obcestnega prostora.
2.14 Spremljanje tehnologije in uvajanja
novih tehnoloških znanj pri gradnji in vzdrževanje avtocest.
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2.15 Sodelovanje pri razvojnih nalogah,
ki zadevajo novo tehnično regulativo, sodobne sistemske rešitve, informacijske sisteme, sodobne postopke in tehnologije,
gradbene materiale ter polizdelke in opremo avtocest pri gospodarskem načrtovanju, gradnji, vodenju prometa in upravljanju
z avtocestami.
2.16 Stiki z javnostjo.
Ocenjena
letna
vrednost:
2.000,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 19. 6. 1999.
Družba za avtoceste
v RS – DARS d.d.

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-1744
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
49,700.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 6,650.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 13,000.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 1,150.000
SIT,
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4. jajca – 800.000 SIT,
5. olja in izdelki – 1,200.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
12,600.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,800.000 SIT,
8. sadni sokovi – 2,150.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,000.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 850.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – 4,800.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
2,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana – tajništvo vrtca.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 13. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50103-603-45078.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Pedenjped, Cerutova
6, Ljubljana – v tajništvo vrtca.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Vrtca
Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
Bančna garancija mora biti veljavna do
24. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– ima stalno zaposlene delavce ter ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,

– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri
naročniku Vrtec Pedenjped, Cerutova 6,
Ljubljana, pri Alenki Štepic, tel./faks
061/481-032 in 481-033.
16., 17.
Vrtec Pedenjped
Ob-1745
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za izobraževanje in usposabljanje “Nikolaj Pirnat”, Idrija, IX. korpusa 17,
Idrija, tel./faks 065/71-052.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Center za izobraževanje in usposabljanje “Nikolaj Pirnat”, IX.
korpusa št. 17, Idrija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice, in
sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi
slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,390.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,020.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 2,380.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 390.000
SIT,
4. jajca – 80.000 SIT,
5. olja in izdelki – 250.000 SIT,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice in
sadje – 1,230.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje – 490.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 390.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
520.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 160.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi
slaščiarski izdelki – 810.000 SIT,
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12. ostalo prehrambeno blago –
670.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center za izobraževanje in usposabljanje “Nikolaj Pirnat”, IX. korpusa št. 17, Idrija – tajništvo centra.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 4. 1999 do 14.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 52020-603-30902.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 20. 4. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Center za izobraževanje in
usposabljanje “Nikolaj Pirnat”, IX. korpusa
št. 17, Idrija – tajništvo centra.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Centra
za izobraževanje in usposabljanje “Nikolaj
Pirnat” Idrija, IX. korpusa 17, Idrija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajlcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 4. 1999 do
14. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnsoti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Center za izobraževanje in usposabljanje “Nikolaj Pirnat” Idrija, IX. korpusa št. 17,
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Idrija – kont. oseba Zdenka Vončina,
tel./faks 065/71-052.
16., 17.
Center za izobraževanje in
usposabljanje “Nikolaj Pirnat” Idrija
Ob-1842
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva
5,
Celje,
tel. 063/434-000, faks 063/441-356.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža hematološkega analizatorja.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 14
dni po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
14 dni po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnvone zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje tel. 063/434-615, kont. oseba Jože Cerovšek).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 3. 1999 do
29. 3. 1999 od 8. do 12. ure – vsak delovni dan od ponedeljka do petka.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 10.000 SIT in se
plača na žiro račun: 50700-603-31892.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do srede 31. 3. 1999
do 12. ure in to v zaprti ovojnici z oznako:
Ne odpiraj” – javni razpis – ponudba za
nabavo in montažo Hematološkega analizatorja ter navedbo številke objave javnega
razpisa. Na nahrbtni strani ovojnice mora
biti označen naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, Celje – tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 4. 1999 ob 8. uri v prostorih sejne sobe
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, Celje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, 10% vrednosti ponudbe, veljavnost
najmanj 10 dni po poteku veljavnosti pogodbe in izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo brez avansa, plačilo računa najmanj 30 dni po dobavi in
montaži.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas od podpisa pogodbe do reali-
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zacije nabave in zahtevana garancija za brezhibno delovanje aparature.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da proti ponudniku ni uveden stečajni postopek, da ima veljavno registracijo, strokovnost, da ima poravnane davke, da prilaga BON 1, 2 ali 3, da spoštuje dobavni rok,
da nudi garancijo, reference in servis. Da
prilaga garancijo za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla in da soglaša s pogoji
pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): reference ponudnika, garancija, servisiranje,
tehnične karakteristike ponujenega analizatorja glede na zahteve plačilni pogoji in cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: lahko dobi ponudnik v JZ ZD Celje (tel.
št. navedena pod točko 1) pri Mojci Kozmelj, univ. dipl. inž. kem.
16., 17.
Zdravstveni dom Celje
Ob-1746
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Poljčane, Dravinjska c.
26, Poljčane.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Poljčane, Dravinjska c. 28, Poljčane.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznejna in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,225.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,200.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 3,200.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 150.000
SIT,
4. jajca – 85.000 SIT,
5. olja in izdelki – 300.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 610.000
SIT,
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7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 430.000 SIT,
8. sadni sokovi – 150.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
300.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 420.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – 880.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Poljčane, Dravinjska c. 26, Poljčane – v računovodstvu šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 7. 4. 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. 51810-603-32057.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Poljčane, Dravinjska c. 26, Poljčane – v računovodstvu
šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Poljčane, Dravinjska c. 26,
Poljčane.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.
Bančna garancija mora biti veljavna do
24. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
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– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Poljčane, Dravinjska c. 26,
Poljčane, pri Faniki Starovasnik, tel.
062/829-50-30, faks 062/829-50-31.
16., 17.
Osnovna šola Poljčane, p.o.
Ob-1747
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Dušana Muniha, Most
na Soči 18, Most na Soči.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dušana Muniha, Most na Soči 18, Most na Soči
in na podružnične šole:
1. Podružnična šola Podmelec, Kneža 1, Most na Soči,
2. Podružnična šola Šentviška Gora,
Šentviška Gora 31, Slap ob Idrijci,
3. Podružnična šola Dolenja Trebuša,
Dolenja Trebuša 68, Slap ob Idrijci,
4. Podružnična šola Kanalski Lom,
Kanalski lom 17a, Most na Soči.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznejna in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 14,207.035 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
2,152.106 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 2,841.937
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
349.884 SIT,
4. jajca – 132.910 SIT,
5. olja in izdelki – 261.156 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
1,412.404 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje –1,018.626 SIT,

8. sadni sokovi – 579.612 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
288.232 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
365.432 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 3,683.046 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,121.710 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blage do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Dušana Muniha, Most na Soči
18, Most na Soči – v tajništvu šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 7. 4. 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. 52030-603-30944.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Dušana Muniha, Most na Soči 18, Most na Soči – v
tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Dušana Muniha, Most na Soči 18, Most
na Soči.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.
Bančna garancija mora biti veljavna do
24. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
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– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Dušana Muniha, Most na Soči 18, Most na Soči – pri Agnes Kozorog in
ravnatelju šole Branku Loncnerju, tel./faks
065/87-001.
16., 17.
Osnovna šola Dušana Muniha
Most na Soči
Ob-1748
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznejna in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,072.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,520.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 3,950.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 900.000
SIT,
4. jajca – 120.000 SIT,
5. olja in izdelki – 430.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 1,095.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 368.000 SIT,
8. sadni sokovi – 385.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
290.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 104.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – 2,840.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
240.000 SIT.
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4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana – v tajništvu šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 4. 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. 50100-603-40370.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana – v tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.
Bančna garancija mora biti veljavna do
24. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki pri naročniku: Osnovna šola Poljane, Zemljemer-
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ska 7, Ljubljana – pri vodji šolske prehrane
Suzani Savič, tel. 061/313-242, faks
061/329-561.
16., 17.
Osnovna šola Poljane, p.o.
Ob-1749
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4,
Zagorje ob Savi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7a, Zagorje ob Savi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznejna in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,136.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 2,500.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,000.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 750.000
SIT,
4. jajca – 206.000 SIT,
5. olja in izdelki – 250.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 2,200.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,400.000 SIT,
8. sadni sokovi – 700.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
630.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 300.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – 3,400.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: datum sukcesivne dobave blaga je do 30. 6.
2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, Zagorje
ob Savi – tajništvo vrtca.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999 do
12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 52720-603-40979.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, Zagorje ob Savi – v tajništvo vrtca.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Vrtca
Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, Zagorje ob
Savi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
Bančna garancija mora biti veljavna do
24. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, Zagorje
ob Savi, pri organizatorki prehrane Ani Mulej, (torek, petek), računovodkinji Dani Kralj
in ravnateljici vrtca Tanji Starc, tel./faks
0601/66-244.
16., 17.
Vrtec Zagorje ob Savi
Ob-1750
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja Radgona.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Gornja
Radgona, Prežihova 1, Gornja Radgona.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznejna in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,300.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 4,200.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 8,500.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 210.000
SIT,
4. jajca – 250.000 SIT,
5. olja in izdelki – 648.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 3,106.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,066.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,280.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
582.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 365.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – 6,345.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
746.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1,
Gornja Radgona – pri pomočnici ravnatelja
Olgi Kotnik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 7. 4. 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. 51910-603-30596.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja Radgona – tajništvo šole.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja
Radgona.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.
Bančna garancija mora biti veljavna do
24. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova
1, Gornja Radgona – pri pomočnici ravnatelja Olgi Kotnik, tel./faks 069/61-061,
61-417, 63-072.
16., 17.
Osnovna šola Gornja Radgona
Št. 334/99
Ob-1751
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, Lukovica, tel. 061/735-119.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Občina Lukovica, Lukovica 46, Lukovica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rovokopač. Vozilo mora
imeti naslednje zahteve: moč motorja
90-120 ks, pogon 4×4, servo volan, tele-
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skopsko kopalno roko, odpiralno bagersko
žlico, viličarsko opremo, dodatne hidravlične instalacije (za kladivo in frezo), rotacijsko
luč za transport, hitrost v četrti prestavi 40
km/h, varnostno kabino, predpisane opozorilne nalepke, potrdilo IVD o primernosti
in varnostni stroja, brezplačno šolanje in
prevzem v obratovanje, dodatno kopalno žlico (ožjo), dostava fco Lukovica.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se mora potegovati za naročilo samo dela blaga, temveč mora predložiti celotno ponudbo. Tako mora ponudnik priskrbeti vso potrebno dokumentacijo do registracije vozila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: ni
možno.
4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
se točno opredeli v pogodbi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lukovica, Oddelek za komunalo, Tomaž Cerar, Lukovica 46, Lukovica, tel.
061/735-119.
(b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Lukovica, Oddelek
za komunalo, Lukovica 46, Lukovica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999, ob 13. uri v sejni sobi Občine
Lukovica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se bodo izvajala
v skladu z določbami v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna
dovoljenja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno
naročilo, bo sklenil z naročnikom pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena, garancija, ugodni plačilni pogoji, dobava in preskrba z rezervnimi deli.
Upoštevana bo kompletnost ponudbe.
15., 16., 17.
Občina Lukovica

Št.

Ob-1752
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa:Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, tel. 714-231.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za blago.
3. (a) Kraj dobave: Domžale, Ljubljanska 69.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material; mape, fascikli, beležke, lepilni trakovi, zvezki,
kuverte, obrazci, ipd.), papir (računalniški,
fotokopirni, telefaks ipd.), pisala, (flomastri,
kemični svinčniki, navadni svinčniki, bombice, mince, ipd.), koledarji, planerji ipd.,
spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji ipd.,
računalniški material (tonerji, diskete, pisalni trakovi ipd.) ter drug material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno po potrebi naročnika.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
2 leti od sklenitve pogodbe z izbranim dobaviteljem.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za splošne zadeve,
Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Peter Gubanc, tel. 061/721-110.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na: ločen račun Občine
Domžale
in
Občine
Trzin,
št.
50120-695-62275.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah. Na ovojnici
mora biti označeno: “Ne odpiraj – javni razpis – potrošni pisarniški in računalniški material” s točnim naslovom ponudnika.
Ponudbe morajo vsebovati: ime ter naslov ponudnika, dokazilo o registraciji za
opravljanje dejavnosti, reference ponudnika, cenik po posameznem artiklu (cene naj
bodo fco kupec s prometnim davkom); plačilni pogoji, dobavni roki za naročeni material, pri sestavi ponudbe je potrebno upoštevati 30-dnevni rok plačila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 9. uri v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale
– I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki
se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo
imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh po
izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo
mora prevzeti skupina ponudnikov stori-
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tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo:
pogodba.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): celovitost ponudbe, cena, kvaliteta, količinski
popusti, reference ponudnika, dobavni roki, rok plačila dodatne ugodnsoti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico: do sprememb v količini materiala glede na spremembo potreb po uporabi, da sklene pogodbo za posamezno vrsto materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za določen
material ugodnejši, da ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
20 dni po odpiranju ponudb.
16., 17.
Občina Domžale
Št. 01036/100
Ob-1803
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko kupec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 4 kose strojev za vezanje
svežnjev.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava po posameznih naročilnicah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 30. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 2. 4. 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: 12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 9. uri, III. nadst. 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 teh-
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nične 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 ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, 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. številka 6 največ 3 dni
v preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali za s.p. potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih
6. mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 30 točk,
– ocena strokovne komisije – 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 2. 4. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-1814
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Gradec, Bevkova ul.
3, Litija.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Gradec, Bevkova ul. 3, Litija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
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nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
23,150.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
4,700.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
5,200.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
350.000 SIT,
4. jajca – 200.000 SIT,
5. olja in izdelki – 400.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
1,950.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 450.000 SIT,
8. sadni sokovi – 2,750.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
800.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
200.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 5,800.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
550.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Gradec, Bevkova ul. 3, Litija – v
tajništvu šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 7. 4. 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. 50150-603-58223.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Gradec, Bevkova ul. 3, Litija – v tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Gradec, Bevkova ul. 3, Litija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 24. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Gradec, Bevkova ul. 3, Litija
– pri vodji prehrane Mariji Grabnar, tel.
061/883-953, faks 061/883-200.
16., 17.
Osnovna šola Gradec, Litija
Ob-1815
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Ivana Skvarče, Cesta
9. avgusta 44, Zagorje ob Savi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ivana
Skvarče, Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob
Savi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,934.192 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
2,924.708 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 2,432.128
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
324.600 SIT,
4. jajca – 21.000 SIT,
5. olja in izdelki – 202.000 SIT,
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6. sveža zelenjava in sadje – 786.413
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 496.000 SIT,
8. sadni sokovi – 2,250.470 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
120.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
65.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 4,036.624 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
277.249 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta
44, Zagorje ob Savi – v tajništvu šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 9. 4. 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. 52720-603-41079.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi –
v tajništvu šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta 44,
Zagorje ob Savi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu idzaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 24. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
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– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnvona šola Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi – pomočnici ravnateljice Alenki Ašič in računovodkinji šole
Marji Medvešek, tel/faks 0601/61-008.
16., 17.
Osnovna šola Ivana Skvarče,
Zagorje ob Savi
Št. 177434
Ob-1816
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, tel. 063/485-023.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, PE Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 7 kom srednjenapetostnih zračno-izoliranih celic napetostnega nivoja Si 24kV s pripadajočo zaščito
in opremo daljinskega vodenja, zmontirano in funkcionalno preizkušeno na objektu, vključno s PZI in PID.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
32,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kont. osebi Danici Mirnik,
tel.
063/4201-473,
faks
063/485-023, v sobi 408/IV.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
ŽR št. 50700-601-10238 sklic na številko
1207-99 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999, ob 10. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 11. uri, velika sejna soba
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 1% od
vrednosti ponudbe ali brezobrestni depozit
– sklic na številko 2657-99.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: blago bo plačano v 30
dneh po prevzemu.
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.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika pri kont. osebi
Jure Jordan, tel. 0602/50-410.
16., 17.
Elektro Celje – javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Celje
Št. 177434
Ob-1817
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, tel. 063/485-023.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: material in oprema za izgradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav – specifikacija razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
520,000.000 SIT delitev po specifikaciji.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: postopoma skozi celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kont. osebi Danici Mirnik,
tel.
063/4201-473,
faks
063/485-023, v sobi 408/IV.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
ŽR št. 50700-601-10238 sklic na številko
1207-99 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999, ob 10.
uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 12. uri, velika sejna soba
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 1% od
vrednosti ponudbe ali brezobrestni depozit
– sklic na številko 2657-99.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano v 30
dneh po prevzemu.
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.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika pri kont. osebi
Jožetu Blagotinšek, tel. 4201-381.
16., 17.
Elektro Celje – javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Celje
Št. 0048-308/19-99
Ob-1818
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup dveh stanovanj za
potrebe MNZ; in sicer:
– 1. točka: enainpolsobno ali dvosobno
stanovanje na območju bivše Občine Ljubljana-Vič, stanovanjske površine do 66 m2,
locirano v 1. ali v 2. nadstropju stanovanjskega objekta,
– 2. točka: enainpolsobno ali dvosobno
stanovanje na območju Mestne občine Ljubljana, stanovanjske površine do 55 m2. Zahteve naročnika, ki se nanašajo na obe točki:
– stanovanji morata biti opremljeni s centralnim ogrevanjem, telefonskim priključkom
za televizijo in antenskim oziroma kabelskim
priključkom za televizijo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za obe stanovanji
ali pa le za posamezno stanovanje predmetnega javnega razpisa.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ocenjena vrednost za posamezne dele naročila:
– točka 1: 12,000.000 SIT,
– točka 2: 10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: stanovanji morata biti vseljivi najkasneje v roku
15 dni od plačila celotne kupnine s strani
naročnika.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Sektor za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, Ljubljana - Šmartno, kont. oseba: Bojana Fugina, tel. 061/596-66.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS do roka
za oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko,
številka
računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-19-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 13. 4. 1999, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: MNZ RS, vložišče, Štefanova 2, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1999, ob
10. uri na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva prejema originalne in od notarja overjene prodajne pogodbe, s strani ponudnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: prodajna pogodba v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo vse fizične
in pravne osebe, katere so lastniki nepremičnin oziroma nepremičnine, ki je predmet javnega naročila in agencije, katerih
dejavnost je posredovanje pri prometu z nepremičninami.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljavnosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– točka 1: pri izbiri najugodnejše ponudbe za nakup stanovanja pod 1. točko se
bodo upoštevala naslednja merila: cena za
m2 stanovanjske površine; oddaljenost stanovanja od Jadranske ulice; starost stanovanja; vpis lastništva v zemljiško knjigo; največje možno število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 40 točk, za oddaljenost stanovanja od Jadranske ulice 15
točk, za starost stanovanja 10 točk in za
vpis v zemljiško knjigo 5 točk,

– 2. točka: pri izbiri najugodnejše ponudbe za nakup stanovanja pod 2. točko se
bodo upoštevala naslednja merila: cena za
m2 stanovanjske površine; starost stanovanja; vpis lastništva v zemljiško knjigo; največje možno število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 35 točk, za starost stanovanja 10 točk in za vpis lastništva
v zemljiško knjigo 5 točk.
15., 16., 17.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 71/99
Ob-1830
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: UL – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža laboratorijske opreme.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo ni deljivo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
– Fakulteta za farmacijo, tajništvo, Aškerčeva 7, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro, do 2. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na ŽR naročnika št.
50101-603-402657.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: UL – Fakulteta za farmacijo,
Aškerčeva 7, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 12. uri v sejni sobi fakultete
na Aškerčevi 9, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v višini 5% ocenjene
vrednosti naročila (3.č točka), mora veljati
do 25. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je praviloma najmanj 30 dni po dobavi oziroma opravljeni
storitvi, predplačilo je možno do višine 25%
vrednosti ob predloženi bančni garanciji zanj.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 4. 1999, po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference za ponudnika, reference za proizvajalca in proizvode, tehnična in estetska
kompatibilnost z obstoječo opremo, kompatibilnost in reference za sevisiranje.
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Natančnejša uporaba meril je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponujena oprema mora biti proizvedena pri proizvajalcu, ki posluje po veljavnem
mednarodnem certifikatu kakovosti ISO
9001/EN 29001. Oprema oziroma posamezni deli opreme morajo imeti certifikate
DIN, VDE, DVGW oziroma GS. Ponudniki,
ki ne bodo predložili zahtevanih certifikatov
po tej točki za vso opremo, bodo izločeni.
16., 17.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za farmacijo
Ob-1829
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: goriva, maziva in filtri: 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: goriva,
– sklop 2: maziva,
– sklop 3: filtri.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost
celotnega
naročila:
18,730.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ocenjeni vrednosti sklopov so :
– sklop 1: goriva: 5,000.000 SIT,
– sklop 2: maziva: 13,600.000 SIT,
– sklop 3: filtri: 130.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: leto
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Janja Draksler (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 9. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, 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: 12. 4. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Janja Draksler (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 8. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-

Št.

nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. 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 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 6 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– brezplačen odvoz rabljenega olja do 6
točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: s to objavo razveljavljamo sklep o izboru najugodnejšega ponudnika za dobavo goriv, maziv in filtrov, izdanega dne 20. 1.
1999 in preklicujemo objavo glavnih podatkov o izidu razpisa, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-560.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 11. 1998;
Ob-8089, objava o izidu pa dne 18. 12.
1998. Drugi – razveljavljen razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 12. 1998,
Ob-9225, objava o izidu pa dne 29. 1.
1999.
RTH Trbovlje, d.o.o.
Št. 14/99
Ob-1831
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Šentjur,
Leona Dobrotinška 18, Šentjur pri Celju,
tel. 063/743-108, faks 063/741-018.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno komunalno
podjetje Šentjur, Leona Dobrotinška 18,
Šentjur.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: specialno kombinirano
komunalno vozilo z priključno napravo
kosilnico za nagibe in možnostjo priključitve večjega števila komunalnih priključkov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo ni deljivo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
25. 6. 1999.
5.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Šentjur Dobrotinškova 18, Šentjur pri Celju.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 7. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 10.000 SIT na ŽR 50770-601-21714
00 265117.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo JKP Šentjur najkasneje do 9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Šentjur, Leona Dobrotinška 18, Šentjur.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 12. uri v prostorih Javno
komunalnega podjetja Šentjur, Leona Dobrotinška 18, Šentjur.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe je potrebno
ponudbi predložiti bančno garancijo v višini
5% predvidene vrednosti naročila.
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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana za dejavnost in izpolnjevati finančne in tehnične sposobnosti
po odrebi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference,
– rok dobave,
– plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Igor Gorjup, grad. inž., tel.
063/743-108.
16., 17.
Javno komunalno podjetje d.o.o.,
Šentjur
Št. 33-3/9
Ob-1832
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova 2, Velenje, faks 063/854-199.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: OŠ Antona Aškerca,
Jenkova 2, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je:
1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže sadje, zelenjava, suho sadje,
5. zmrznjeno sadje in zelenajva,
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6. kruh in pekovski izdelki,
7. sirupi in sokovi,
8. jajca,
9. splošno prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. meso in mesni izdelki – 7,066.301
SIT,
2. ribe – 299.092 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki – 3,195.069
SIT,
4. zmrznjeno sadje in zelenjava –
186.820 SIT,
5. sveže sadje, zelenjava, suho sadje –
2,266.235 SIT,
6. kruh in pekovski izdelki – 6,209.144
SIT,
7. sirupi in sokovi – 1,181.768 SIT,
8. jajca – 179.122 SIT,
9. splošno prehrambeno blago –
4,416.449 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Antona Aškerca, Jenkova 2, Velenje, tel.
063/855-971, tajništvo, kont. oseba Metka Marđetko, po predhodni najavi in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko na
ŽR 52800-603-38921 (kopija virmana).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Antona Aškerca, Jenkova 2, Velenje, z označbo “Ne odpiraj – javni
razpis” in navedbo skupine oziroma podskupine živil in številka objave javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasnih oziroma nepravilno izpolnjenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 12. uri, OŠ Antona Aškerca,
Jenkova 2, Velenje (pisarna ravnatelja).
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kakovost ponujenega blaga (zaželena biološko pridelana živila), odzivni čas, konkurenčnost cen ter drugi pogoji oziroma merila iz razpisne dokumentacije.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 1-5 točk,
– reference – 5-10 točk,
– plačilni rok – 5 točk,
– posebne ugodnsoti – 5 točk.
15., 16., 17.
OŠ Antona Aškerca, Velenje
Št. 027-160/99
Ob-1833
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro in
vgradnjo opreme brez omejitev in dobavo
učil brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Gorenja vas.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema in učila skladno
z razpisno dokumentacijo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
1. oprema za učilnice v celoti (po razpisni dokumentaciji),
2. oprema za prostore vrtca v celoti (po
razpisni dokumentaciji),
3. učila za šolo in vrtec (po razpisni dokumentaciji).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. oprema za učilnice cena –
13,000.000 SIT,
2. oprema za vrtec cena – 14,000.000
SIT,
3. učila za šolo in vrtec cena –
13,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do
20. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 20. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta
87, Gorenja vas, Oddelek za komunalno in
gospodarsko infrastrukturo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na račun št. 51510-630-0050225.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87 – v tajništvu
občine.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 12.15 v sejni sobi Občine
Gorenja vas - Poljane.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 60 dneh od
izstavitve situacij.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo:
– 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 drugih pogojih, določenih 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:
enako kot pod 11. točko tega razpisa.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– popolnost ponudbe,
– cena v soodvisnosti od kvalitete,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– kreditiranje,
– opcija ponudbe,
– čas trajanja garancije,
– reference,
– roki izvedbe,
– ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora pri sestavi ponudbe
upoštevati vse standarde in normative, ki so
v skladu z normativi Ministrstva za šolstvo in
šport.
16., 17.
Občina Gorenja vas - Poljane
Ob-1873
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža nemedicinske in določene medicinske
opreme za Oddelek za ledvične bolezni
in dializo SB Celje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za del zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
60,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.
4. Datum dobave, če je predvideno: blago bo potrebno dobaviti in montirati najkasneje v začetku meseca junija 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
skladu s 4. točko.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko dobi v tajništvu pomočnika direktorja za finance Splo-
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šne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3, Celje
med 8. in 13. uro, tel. 063/441-133, faks
063/481-219 po enodnevni predhodni najavi po faksu in predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na žiro račun
št. 50700-603-31871.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 19. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod 6.a točko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi kirurgije Splošne bolnišnice Celje, 19. 4.
1999 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 15. 6.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ni mogoče umakniti po izteku roka za predložitev
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so cena (90%) in garancija za brezhibno
delovanje opreme (10%). Izbrana bo ponudba, ki bo dosegla najvišje število točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba je Matjaž Štinek, dipl. ek.
Vprašanja sprejema samo pisno.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: gre za prvo objavo.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 71/99
Ob-1892
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5,
3310 Žalec, tel. 063/717-466, faks
063/717-467.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave:
– enota Žalec IV., Tomšičeva 5, Žalec,
– enota Šempeter,
– enota Petrovče,
– enota Velika Pirešica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.

Št.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah ali za celoto:
1. kruh, pekovsko pecivo,
2. slaščičarski izdelki, piškoti,
3. sadje, zelenjava – sveža, suho
sadje,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso, mesni izdelki,
6. jajca,
7. ribe,
8. drobni prehrambeni izdelki.
Dobava živil po vseh skupinah je sukcesivna.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,700.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se deli na 8 skupin, in sicer:
1. skupina: kruh, pekovsko pecivo:
3,000.000 SIT,
2.skupina: slaščičarski izdelki, piškoti:
550.000 SIT,
3. skupina: sadje, zelenjava – sveža, suho sadje: 6,000.000 SIT,
4. skupina: mleko in mlečni izdelki:
4,100.000 SIT,
5. skupina: meso, mesni izdelki:
8,400.000 SIT,
6. skupina: jajca: 450.000 SIT,
7. skupina: ribe: 600.000 SIT,
8. skupina: drobni prehrambeni izdelki:
6,600.000 SIT.
Količine živil so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: vsakodnevna jutranja dobava, sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5, 3310 Žalec,
tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na žiro račun št.
50750-603-36126, ali v gotovini na sedežu naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali osebno
oddane do 28. 4. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5, 3310 Žalec – tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Vrtci
Občine Žalec, Tomšičeva 5, Žalec.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 2% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba,
samostojni dobavitelj z možnostjo sode-

16 / 19. 3. 1999 / Stran 1367
lovanja s podizvajalci, ki se jih v ponudbi
navede.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po 23. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 40%,
– kvaliteta 30%,
– plačilni pogoj 20%,
– reference 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu: Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5,
3310 Žalec, do 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb.
16., 17.
Vrtci Občine Žalec
Št. 24/99
Ob-1898
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova 17, 3000 Celje, telefon
063/405-30, faks 063/405-330.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova 17, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. Razstavno pohištvo, ocenjena
vrednost 10,000.000 SIT.
2. Avdio, video in svetlobna oprema, ocenjena vrednost 9,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko predloži ponudbo v celoti ali za
posamezno skupino opreme.
(č) Ocenjena vrednost naročila v celoti:
19,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova
17, 3000 Celje, tajništvo, 2. nadstropje, 3
dni po objavi razpisa, vsak delovni dan od
9. do 12. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 4. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 4. 1999 (petek)
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Muzej novejše zgodovine
Celje, Prešernova 17, 3000 Celje (tajništvo) v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba - javni razpis”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 4. 1999 ob 12. uri v sejni sobi
muzeja.
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Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo dokazati s pisnim pooblastilom.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
merila za izbiro najugodnejše ponudbe so
navedene v razpisni dokumentaciji. Glavna
merila so:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– kvaliteta ponujene opreme,
– reference ponudnika,
– dodatne posebne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika: Marija Počivavšek, telefon 063/405-312 ali
063/405-30.
16. 17.
Muzej novejše zgodovine Celje
Št. 51/99
Ob-1899
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva
4, 6210 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: medicinsko blago:
03. zdravila
04. medicinski potrošni material
05. laboratorijski potrošni material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: blago iz skupine 03., 04. in 05 lahko ponudniki ponudijo v celoti ali najmanj 10% posamezne skupine oziroma najmanj eno podskupino v okviru posamezne skupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
62,300.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
skupina 03. – zdravila: 33,000.000 SIT,
skupina 04. – medicinski potrošni material: 18,800.000 SIT,
skupina 05. – laboratorijski potrošni material: 10,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek dobave 1. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: računovodska služba – blagajna.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 12. 4. 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 19. 4. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.
Zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”, s številko javnega razpisa iz Uradnega
lista 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 19. 4. 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 zahteve in kriterije, ki jih mora
ponudnik izpolnjevati, so navedeni v razpisni dokumentaciji – navodila za izdelavo
ponudbe.
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): izbrani bodo ponudniki, ki bodo najnižji končni
nabavni ceni artiklov (A), plačilni pogoji (B),
dobavnem roku (C), izkazali najboljše reference (Č) in ponudili druge ugodnosti (D)
upoštevajoč kvaliteto blaga.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije o javnem naročilu dobite na tel./faks
067/31-302.
16., 17.
Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov, Sežana
Št. 179/1
Ob-1901
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco skladišče naročnika oziroma skladišče posamezne poslovne enote.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebna zaščitna sredstva (podrobnejši opis in količina, navedena v
razpisni dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava v dveh tranšah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na sedežu družbe Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica – pri administratorki tehničnega sektorja – Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni družbe oziroma z virmanom
na račun št. 52000-601-22566, s pripisom
razpisna dokumentacija – zaščitna sredstva.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 13. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 4. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: možnost kompenzacije, rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za
dobavo osebnih zaščitnih sredstev z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 13. 4. 1999
od 11. ure naprej.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena, reference dobave zaščitnih
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sredstev EP, plačilni pogoji, dobavni rok in
ostale ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
Št. 215/99
Ob-1902
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, tel. 061/143-12-54.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oksigenatorji za odrasle,
in sicer:
1. zaprti sistem za odrasle – 180
kom,
2. odprti sistem za odrasle – 320
kom,
3. zaprti sistem za odrasle – 12
kom (notranje površine prekrite s heparinom).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po
skupinah.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
55,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. 19,7 mio SIT,
2. 34 mio SIT,
3. 1,3 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: junij1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 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: 22. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 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 ponudbe je 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.

Št.

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: 22. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. cena – 60%,
2. reference ponudnika – 40%,
skupaj – 100%.
15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana
Št. 229-1
Ob-1904
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, 061/13-12-082,
061/13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (17 lokacij).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: higienski izdelki, toaletni
izdelki in čistila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
– podskupina a) higienski izdelki,
– podskupina b) toaletni izdelki in čistila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,800.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– podskupina) 12,700.000 SIT,
– podskupina b) 6,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 10. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni račun številka 50101-603-48587, sklicna
številka 16-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 4. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba”, za JR – Toaleta Čistila/99.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisane
vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
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:
za pravne osebe (gospodarske družbe) sodno overjeno dokazilo o registraciji; potrdilo,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; lastna izjava, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, kikaže na njegovo nestrokovnost;
za pravne osebe obrazec BON 1 in BON 2
oziroma BON 3 ter za samostojne podjetnike davčna napoved in potrdilo o poravnanih
davkih in prispevkih, določenih z zakonom
ter potrdilo o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu v zadnjih treh mesecih;
potrdilo, da v preteklih treh letih pred pričetkom oddaje javnega naročila njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem; izjava ponudnika, da lahko zagotovi za 1. podskupino najmanj 70% in za 2. podskupino
100% dobavo razpisanih vrst blaga; izjava
ponudnika o odzivnem času; izpolnjen
obrazec o referencah ponudnika; izjava ponudnika o plačilnih pogojih; izjava ponudnika o certifikatih kakovosti ponujenega
blaga in poslovanja, izjava ponudnika o morebitnih dodatnih ugodnostih v obliki blagovnih rabatov; bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od letne vrednosti javnega naročila; izjava banke, da bo
ponudnik pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe; izpolnjen in
parafiran vzorec pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 13. 4. 1999
po 10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– reference ponudnika – 15%,
– boniteta ponudnika – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, dipl. ek.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 190/1-99
Ob-1906
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Stran

1370 / Št. 16 / 19. 3. 1999

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
skupina A – Teledirigirani radiološki
aparat z digitalno TV verigo, delovno postajo, mrežnim laserskim imagerjem in
z lokalno mrežno povezavo,
skupina B – Mobitel rentgenski aparat za presvetljevanje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo vsake
posamezne blagovne skupine v celoti (skupina A v celot, skupina B v celoti ali obe
skupini v celoti).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
105,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina A: 85,000.000 SIT,
– skupina B: 20,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, pri Alenki Vodopivec,
tel. 066/462-212, faks 066/527-185, I.
nadstropje nad dvorano v preseljenih prostorih uprave.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovni
dan od 7. do 15. ure do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Ankaran, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-212, faks 066/527-185.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999, ob 12. uri, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, v zdravniški posvetovalnici, I. nadstropje v diagnostičnem centru.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
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:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazilo o solventnosti, poravnanih obveznostih in zakonskem poslovanju,
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– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 19. 4. 1999
do 11. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev,
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kakovost,
– krajši rok dobave,
– reference pri naročniku in drugje (referenčna lista),
– garancijski rok,
– zagotovljen servis,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ob približno enakvredni ponudbeni ceni
ima prednost ponudnik z ugodnejšimi referencami in morebitnimi drugimi ponujenimi
ugodnostmi.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje prim.
mag. Lucijan Miklavčič, dr. med. spec. radiolog, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-255, telefaks 066/527-185.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročnila od razpisanega odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.
16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 81-74
Ob-1914
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefax
št.
061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro-Slovenija, d.o.o., RTP Podlog.
(b) Količina blaga,obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izdelava in dobava jeklenih konstrukcij na DV 110 kV Podlog-Mozirje (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na
razpolago na vpogled na naslovu naročnika).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval ponudbo za celoten obseg razpisanih del in dobav, delne in variantne ponudbe ne bodo obravnavane.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila 50,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni začetek del: maj 1999.
5. Predviden zaključek del: 30. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, sektor za investicije, soba
2C.1,3 Andreja Mihevc.
(b). Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 63.900 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 4. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 11.30, pri naročniku, sejna
soba B IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 5,000.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– odločbo – dovoljenje pristojnega
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta tega razpisa,
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani, podpisano in potrjeno z žigom,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran obrazec menične izjave,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo od-
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ločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– dokazilo, da je oprema oziroma storitev domačega porekla v primeru, da ponudnik želi uveljavljati preference domačega ponudnika,
– dokazila o zagotavljanju kvalitete.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– reference ponudnika za tovrstno opremo na objektih ELES-a (10% delež),
– reference proizvajalca tovrstne opreme na objektih ELES-a (20% delež),
– ISO 9000 standard (2% delež),
– reference proizvajalca tovrstne opreme na objektih izven ELES-a (5% delež).
Nadstandardno merilo:
– neurejenost ponudbene dokumentacije (-5% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Niko Polh,
tel.št. 061/174-24-34,
faks
št.
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Št. 81-74
Ob-1915
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefax
št.
061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro-Slovenija d.o.o., RTP Podlog.
(b) Količina blaga,obseg gradbenih del
in vrsta storitev: dobava opreme DV,
zaščitne vrvi z vgrajenim optičnim kablom, spojne in rezervne opreme na DV
110 kV Podlog-Mozirje (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na
naslovu naročnika).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval štiri delne ponudbe in sicer za naslednje dele:
– za dobavo paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in
spojnim materialom,
– za dobavo steklenih kapastih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in spojnim materialom,
– za dobavo vodnikov Al/Fe 240/40,
– za dobavo OPWG z obesnim, pritrdilnim in spojnim materialom.
Vsak del ponudbe predstavlja tehnično
zaključeno celoto.

Št.

(č)
Ocenjena
vrednost
naročila: 63,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni začetek del: maj 1999.
5. Predviden zaključek del: 30. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, sektor za investicije, soba 2
C. 1,3 Andreja Mihevc.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 63.900 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 4. 1999. do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999. ob 13. uri, pri naročniku, sejna soba B IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 6.300.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– odločbo – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta tega razpisa,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani, podpisana in potrjena z žigom,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– izpolnjene tabele s tehničnimi podatki,
skice obešalnega in spojnega materiala in
navodila za montažo v slovenskem jeziku,
– parafirano menično izjavo,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljen (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila.
– dokazilo, da je oprema oziroma storitev domačega porekla v primeru, da ponudnik želi uveljavljati preference domačega ponudnika,
– dokazila o zagotavljanju kvalitete.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
a) za dobavo paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in
spojnim materialom.
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstni material na objektih ELES-a (5% delež),
– pozitivne reference proizvajalca paličnih kompozitnih izolatorjev na objektih
ELES-a (22% delež);
(b) za dobavo steklenih kapastih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in
spojnim materialom:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstni material na objektih ELES-a (5% delež),
– pozitivne reference proizvajalca steklenih kapastih izolatorjev na objektih
ELES-a (22% delež).
(c) za dobavo vodnikov Al/Fe 240/40:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstni material na objektih ELES-a (5% delež),
– pozitivne reference proizvajalca vrvi na
objektih ELES-a (22% delež).
(d) za dobavo OPWG z obesnim, pritrdilnim in spojnim materialom:
– skupna ponudbena cena (40% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– zagotavljanje kvalitete (40% delež),
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– potrjene reference proizvajalca na
elektroenergetskih objektih ELES-a (12%
delež),
– potrjene reference proizvajalca na drugih elektroenergetskih objektih (5% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Borut Vertačnik, tel. št. 061/174-24-29, faks št.
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Št. 81-74
Ob-1916
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefax
št.
061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro-Slovenija, d.o.o., RTP Podlog.
(b) Količina blaga,obseg gradbenih del in
vrsta storitev: dobava in montaža vozliščne TK opreme na DV 110 kV Podlog –
Mozirje (vse ostale podrobnosti so razvidne
iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago
na vpogled na naslovu naročnika).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval ponudbo za celoten obseg razpisanih del in dobav, delne in variantne ponudbe ne bodo obravnavane.
(č)
Ocenjena
vrednost
naročila: 62,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni začetek del: maj 1999.
5. Predviden zaključek del: julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, sektor za investicije, soba
2C.1,3 Andreja Mihevc
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 63.900 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 4. 1999 ob 12. uri, pri naročniku, sejna soba B IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 6.200.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
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sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– odločbo – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta tega razpisa,
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani in podpisano,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec menične izjave,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljen (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– dokazilo, da je oprema oziroma storitev domačega porekla v primeru, da ponudnik želi uveljavljati preference domačega ponudnika,
– dokazila o zagotavljanju kvalitete.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),

– pozitivne reference ponudnika za
tovrstno opremo na objektih ELES-a (5%
delež),
– pozitivne reference proizvajalca tovrstne opreme na objektih ELES-a (22% delež).
Nadstandardna merila:
– kompatibilnost z obstoječo opremo
(7% delež),
– neurejenost ponudbene dokumentacije (-5% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Boris Lagler, tel. št. 061/174-32-29, faks št.
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Št- 81-74
Ob-1917
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefax
št.
061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro-Slovenija d.o.o., RTP Podlog.
(b) Količina blaga,obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izvedba gradbenih del,
montaža jeklenih konstrukcij in elektromontažnih del z montažo OPGW na DV
110 kV Podlog – Mozirje (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na
naslovu naročnika).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval ponudbo za celoten obseg razpisanih del, delne in variantne ponudbe ne bodo obravnavane.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila: 135,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni začetek del: julij 1999.
5. Predviden zaključek del: november
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, sektor za investicije, soba
2 C.1,3 Andreja Mihevc.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 63.900 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 20. 4. 1999. do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999. ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba B IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 13,500.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti: ponudnika, ki jih mora izpolnjevati, da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– odločbo – dovoljenje pristojnega
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta tega razpisa,
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani, podpisano in potrjeno z žigom,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– terminski plan izvedbe vseh del,
– parafiran obrazec menične izjave,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– dokazilo, da je oprema oziroma storitev domačega porekla v primeru, da ponudnik želi uveljavljati preference domačega ponudnika,
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– dokazila o zagotavljanju kvalitete.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– reference ponudnika za tovrstna dela
na objektih ELES-a (15% delež),
– reference podizvajalcev za tovrstna dela na objektih ELES-a (10% delež),
– reference ponudnika za tovrstna dela
izven ELES-a (7% delež),
– reference podizvajalca za tovrstna dela izven ELES-a (5% delež).
Nadstandardno merilo:
– neurejenost ponudbene dokumentacije (-5% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Ciril Bogataj, tel. št. 061/174-25-77, faks št.
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Št. 81-74
Ob-1918
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefax
št.
061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro-Slovenija, d.o.o., RTP Podlog.
(b) Količina blaga,obseg gradbenih del
in vrsta storitev: dobava in montaža optičnih uvodnih kablov in kabelske opreme in montaža kabelskih spojk z meritvami kabelskega sistema na DV 110
kV Podlog – Mozirje (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na naslovu naročnika).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval ponudbo za celoten obseg razpisanih del in dobav, delne in variantne ponudbe ne bodo obravnavane.
(č)
Ocenjena
vrednost
naročila: 5,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni začetek del: maj 1999.
5. Predviden zaključek del: julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, sektor za investicije, soba 2
C.1,3 Andreja Mihevc.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 63.900 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 19. 4. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 4. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba B IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: 500.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– odločbo – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta tega razpisa,
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani in podpisano,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran obrazec menične izjave,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljen (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in po-
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nudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– dokazilo, da je oprema oziroma storitev domačega porekla v primeru, da ponudnik želi uveljavljati preference domačega ponudnika,
– dokazila o zagotavljanju kvalitete.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstno opremo na objektih ELES-a (5% delež),
– pozitivne reference proizvajalca tovrstne opreme na objektih ELES-a (22% delež).
Nadstandardna merila:
– kompatibilnost z obstoječo opremo
(13% delež),
– neurejenost ponudbene dokumentacije (-5% delež).
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Janez Šerjak, tel. št. 061/174-32-25, faks št.
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Št. 81-74
Ob-1919
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefax št. 061 174 24 42 .
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: DV 220 kV Cirkovce-Podlog, DV 110
kV Plave-Doblar-Tolmin, DV 2x110 kV Beričevo-Kleče, DV 2x35 kV Kleče-Medvode,
DV 2x110 kV Vuhred-Pekre.
(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: obnova antikorozijske
zaščite DV 220, 110, 35 kV v ELES-u.
Vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval ponudbe, ki zajemajo celotni razpis
in delne ponudbe.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila: 50,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni začetek del: maj 1999.
5. Predviden zaključek del: september
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževanje, soba 22/IV Mojca Ferleš.
(b) . Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do12.30.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 13. uri, pri naročniku, sejna soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 2,500.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu oziroma priglasitveni list (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pravnomočno 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 obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),

– dokazil o ponudnika ali podizvajalca
o najmanj 4 zaposlenih delavcih, ki
imajo izobrazbo slikopleskarske ali kemijske stroke,
– potrjene pozitivne reference izvedenih
del,
– 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 odstopiti od ponudbe: 4. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna ponudbena cena (67%), plačilni pogoji
(3%), reference ponudnika ali podizvajalca
na obnovi AKZ na daljnovodih ELES-a
(15%), od investitorjev potrjene reference
ponudnika ali podizvajalca na obnovi AKZ
na daljnovodih izven ELES-a ali v stikališčih ELES-a (6%), od investitorjev potrjene reference ponudnika ali podizvajalca na
obnovi AKZ na podobnih kovinskih konstrukcijah (3%), reference proizvajalca ponujenih AK premazov na daljnovodih v
ELES-u (6%). Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Miro Ham.
16., 17.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana

Št. 400-00-01/99
Ob-1954
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana, telefon: (061)
178-40-00, telefaks: (061) 178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vojkova ulica 1/b v
Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: pisarniški material (obsežnejši opis kot priloga 1, 2, 3 in 4 te
objave ter sestavni del razpisne dokumentacije).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: predmet javnega naročila je razdeljen v štiri skupine. Dobavitelj se lahko poteguje za vse
oziroma za posamezne skupine.

SKUPINA I:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Naziv materiala
fotokopirni papir A4-Fin Laser Standard,
75 g
fotokopirni papir A3
faks papir A4
papir za laserske tiskalnike A4

Količina
11.500 zav.
50 zav.
300 zav.
1.500 zav.

SKUPINA II:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv materiala
KUVERTE
format A4 /bele
format A5 /bele
amerikanke /bele, samolepilne
kuverte s povratnico, obr. 0,43 A
vabilo, obr. 0,50

Količina
20.000 kom.
60.000 kom.
40.000 kom.
50.000 kom.
20.000 kom.
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Zap. št.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Naziv materiala

Št.

Količina

MAPE
herbarij mapa s trakom /brez klape
prešpan mapa /s klapo
ovoj za spise /rjav – obr. 0,14
ovoj za spise /upr. post/ – obr. 0,111
popis spisa, obr. 8,154
REGISTRATORJI
A4 – široki/samostoječi
A4 – ozki /samostoječi
OSTALO
samolepilne nalepke (38x75)
kolegij blok A4
kartice za kartotečno kazalo
/rumene, bele/, obr. 0,116
vročilnice, obr. 0,13
prijava nastopa dopusta, obr. 0,54
potni nalog za pot. promet, obr. 4,7
abecedna kazala /indeksi za registrator
knjižica motornega vozila, obr. 4,22

1.000 kom.
1.600 kom.
6.000 kom.
2.600 kom.
6.000 kom.
2.000 kom.
1.600 kom.
1 škatlja
200 kom.
24.000 kom.
10.000 kom.
70 kom.
120 kom.
160 kom.
120 kom.

SKUPINA III:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Naziv materiala
TONERJI
za fotokopirne stroje /Canon NP 6030
za laserske tiskalnike /Laser jet HP-5p
kartuše za faks /Canon BJ, BX2-črna
kartuše za tiskalnike /Epson Stylus 820
TRAKOVI
za pisalne stroje /Olivetti ET 112
za matrične tiskalnike/Epson LQ 570
DISKETE IN KASETE
diskete 3,5 HD (1/10)
škatle za shranjevanje disket (1/10)
PVC PROIZVODI
folije za printerje /Laser A4
PVC mapa s sponko
PVC mapa-srajčke /A4-L, nedrseče

Količina
50 kom.
160 kom.
160 kom.
120 kom.
30 kom.
40 kom.
240 škatelj,
30 kom.
10 zav.
2.000 kom.
10.000 kom.

SKUPINA IV:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Naziv materiala
kemični svinčniki /Pilot BPS Medium, 1,0
tehnični svinčniki 0,5
vložki za kemične svinčnike
vložki za tehnične svinčnike, 0,5 (1/12)
spenjalec /Leitz UKDES 2018455
sponke za papir /vel. 14/
sponke za papir /vel. 12/
sponke za spenjač
razpenjalec sponk
luknjač /SAX 408
radirka
lepilo UHU
korekturno sredstvo
flomastri /signir, 1/4
post-it lističi /srednji, kocka/, 76x76 mm
post-it lističi /mali/, 38x51 mm
škarje za papir
ravnilo PVC /30 cm
blazinice za žige /Trodat 4480
blazinice za žige /Trodat 4913
blazinice za žige /Trodat 4924

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina I = 9,000.000 SIT
– skupina II = 4,000.000 SIT

Količina
800 kom.
200 kom.
1.000 kom.
100 kompletov
50 kom.
600 škatelj
1.000 škatelj
400 škatelj
60 kom.
20 kom.
100 kom.
100 kom.
140 kom.
50 kompletov
1.300 kom.
1.500 kom.
50 kom.
40 kom.
50 kom.
60 kom.
50 kom.

– skupina III = 3,000.000 SIT
– skupina IV = 1,000.000 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave na naslov naročnika.
5. Predviden datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 1. 4. 1999, do 10.
ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana, v vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999, ob 9. uri v prostorih Republike
Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b,
1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
ponudbe /za posamezne skupine/, z veljavnostjo 45 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira iz sredstev proračuna RS v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS in
sklenjeno pogodbo.
Ponudbena cena je fiksna, predplačil ni.
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 pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v register samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma registra samostojnih podjetnikov)
in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe;
– da je plačilno sposoben, da število blokad žiro računa iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
izdaje obrazca ali potrdilo poslovne banke,
ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnav, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preizkave in da njegovo poslovanje ni
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo;
– da ima poravnane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.
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Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teže in
način uporabe meril -21. člen ZJN):
Merila bodo otočkovana in s tem ovrednoteno s točkami, pri čemer je za posamezno merilo določen maksimum:
– ponudbena cena
90 točk,
– odzivni čas
7 točk,
– kompletnost ponudbe
3 točke.
Izbran/i bo/do ponudnik/i z najvišjim
številom zbranih točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Edvard
Gerdej, telefaks št. 178-40-52.
16., 17.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 0309-1/9-99
Ob-1955
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, SI-1507 Ljubljana, telefaks: (061) 312-667.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: različni kraji na območju RS po vrstah in količinah blaga v
točki 3. (b) te objave, podrobneje določenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čitalniki kartic (4.500 kosov namiznih, 200 vgrajenih v tipkovnici, 600 prenosnih).
Podrobni opisi blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za dobavo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
9. julija 1999 do 15. marca 2000, po terminski dinamiki, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
od 9. julija 1999 do 15. marca 2000, po
terminski dinamiki, navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Projektna pisarna KZZ, soba 232, Miklošičeva 24,
SI-1507 Ljubljana, telefaks: 312-667.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo pri naročniku vsak dan med
8. in 12. od datuma razpisa do vključno 15.
aprila 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za dvig
razpisne dokumentacije in dokazilo o plačilu 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku. Ponudniki lahko
prevzamejo dodatno tudi prevod dokumentacije v angleški jezik po predhodnem pla-
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čilu 60.000 SIT. Način plačila: gotovinsko
plačilo na blagajni Direkcije zavoda, soba
211, ali nakazilo na žiro račun št.
50101-603-47-826.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je treba predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti v
vložišče Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana,
soba št. 51, do 21. aprila 1999 do 10. ure
po lokalnem času.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, soba št. 51, Miklošičeva
24, SI-1507 Ljubljana. Ponudbe morajo biti
predložene v zapečatenih kuvertah in označene po navodilih v razpisni dokumentaciji.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. aprila 1999 ob 12. uri, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, soba št.
8, Miklošičeva 24, SI-1507 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek 5% ponudbene vrednosti
v obliki bančne garancije izdane od banke s
sedežem v državi naročnika ali v državi,
sprejemljivi za naročnika, v obliki, ki je sprejemljiva za naročnika in veljavna do 30. julija
1999, ali v gotovini.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila so vezana na dinamiko dobav in so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na tem razpisu lahko sodelujejo vsi ponudniki iz Slovenije in tujine, ki so usposobljeni
za dobavo blaga in storitev iz tega razpisa,
registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in ki so v predpisanem roku prevzeli razpisno dokumentacijo.
Ustreznost ponudnika se preverja v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. junija
1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): vsebinska ustreznost ponudb, cena, izpolnjevanje tehničnih zahtev, reference, garancijski pogoji, lokalna podpora, plačilni pogoji,
roki izvedbe, sofinanciranje, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji. Teža in
način uporabe posameznega merila sta navedena v razpisni dokumentaciji. V primeru
številsko enake končne ocene pri ocenjevanju ponudb bo izbran ponudnik, ki bo
vključeval več storitev in blaga domačega
porekla.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 51/98, 17. julij
1998.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen 23. oktobra 1998 pod
številko Ob-7554 oziroma Ob-7555.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
1. Purchaser, post address, fax number:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

(Health Insurance Institute of Slovenia), Miklošičeva 24, SI-1507 Ljubljana, Slovenia,
fax: +386 61 312 667.
2. Method of selection of the most favourable bidder: public invitation of tenders
for the selection of supplier, without restrictions.
3. (a) Place of delivery: various locations
around the Republic of Slovenia, by types
of goods itemised in section 3.(b) of this
invitation, specified in detail in the tender
documents.
(b) Types and quantities of goods to
be supplied:
Card readers (4,500 pieces of desktop models, 200 keyboard integrated
models, 600 portable models)
Detailed descriptions of goods are given
in the tender documents.
(c) Declaration whether a bidder may bid
for only a part of the goods, which parts or
groups: A bidder may not submit a bid for
the supply of only part(s) of goods specified.
(č) Estimated total purchase budget:
140,000.000 SIT.
4. Date of delivery if specified: from July
9, 1999 to March 15, 2000, in accordance
with the time schedule laid out in the tender
documents.
5. Envisaged deadline for the completion of delivery: from July 9, 1999 to
March 15, 2000, in accordance with the
time schedule laid out in the tender documents.
6.(a) Address for the placement of requests for tender documents: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Projektna pisarna KZZ, room 232, Miklošičeva
24, SI-1507 Ljubljana, Slovenia, fax +386
61 312 667.
(b) Deadline for the requests for tender
documents: The tender documents are
available at the purchaser’s premises every
working day from 8 a.m. to 12 a.m., from
the date of publishing of this invitation of
bids to inclusive April 15, 1999.
(c) Price and method of payment of tender documents (bank account, address): In
order to be handed out the tender documents, a prospective bidder’s representative shall present appropriate power of attorney and proof of payment of a sum of
10,000 SIT for a copy of tender documents
in Slovene. The prospective bidder may further obtain the translation of tender documents to English, upon payment of a sum of
60,000 SIT. The method of payment: payment in cash at the Institute Direction Cashier counter, room 211, or remittance to the
giro account No. 50101-603-47-826 with
SKB, Ajdovščina 4, Ljubljana, SWIFT CODE
SKBASI2X.
7. (a) Deadline (date and time) for the
submittal of bids: The bids must be delivered to the Institute’s mail room (room No.
51) by April 21, 1999, at 10 a.m. local
time.
(b) Address for the submittal of bids: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
room No. 51, Miklošičeva 24, SI-1507
Ljubljana, Slovenia. The bids must be submitted in sealed envelopes and marked in
accordance with instructions laid out in the
tender documents.
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8. Date, time and place of the opening of bids: April 21, 1999 at 12 a.m.,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, room No. 8, Miklošičeva 24, SI-1507
Ljubljana.
9. Amount, type and term of validity of
the bid bond: Bid bond in the amount of 5%
of the total bid price, in the form of a bank
guarantee issued by a bank located in
the Purchaser’s country or in another country acceptable to the Purchaser in the form
acceptable to the Purchaser and valid up to
July 30, 1999.
10. Essential terms of financing and payment of goods, and/or quotation of applicable provisions in other documents: The payments to the supplier are tied to the time
schedule of deliveries and are laid out in
detail in the tender documents.
11.
12. Requirements regarding the bidder’s legal status, financial/business and
technical qualifications to be recognised
performance capability: This invitation of
bids is open to all such bidders resident in
Slovenia or abroad, qualified to supply
goods and services under this invitation of
bids, having appropriate registration for the
supply of such goods and services, having
all appropriate licenses for the performance of such business activities and having collected the tender documents up to
the tender document collection deadline
indicated above.
Favourability of bids and qualifications of
bidders are evaluated according to the criteria laid out in tender documents.
13. Period of validity of bids: up to June
30, 1999.
14. Criteria of awarding contracts (pondering and method of application of criteria
– Law on Public Orders of Works, Article
21): substantial responsiveness of the bids,
price, conformity with technical specifications, references, warranty terms, local support, financial terms, delivery schedules,
cofinancing, other criteria laid out in the
tender documents. The ponders and method of application of particular criteria are
laid out in the tender documents. In a case
of two bids achieving equal bid evaluation
scores, the contract will be awarded to the
bidder offering more goods and services of
domestic origin.
15.
16. Date of the preliminary announcement of the invitation of bids: Official Gazette of RS, No. 51/98, July 17, 1998.
17. The first unsuccessful invitation of
bids was published on October 23, 1998
under code number Ob-7555.
Health Insurance Institute of Slovenia
Ob-1960
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, telefaks št. 17-85-369.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: so vzgojno izobraževalni zavodi na območju Republike Slovenije.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

Zavodi

Št.
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Vrtci
Osnovne šole
Srednje šole
Dijaški domovi
Šole za učence s posebnimi potrebami
Fakultete
Skupaj
c) Ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del zahtevanega blaga.
d) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 70,000.000 SIT.
e)
4. Datum dobave: največ 30 dni, do
10. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
10. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, vložišče, soba št. 5.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 16. 4.
1999 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun št. 50100-603-40175, sklic. na št.
00-2070.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do ponedeljka, 19. 4.
1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, vložišče, soba št. 5.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 19. 4. 1999 ob 10. uri v sejni
sobi Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, soba št. 215.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 20. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– so zmožne dobaviti večjo količino računalniške prezentacijske opreme na različne lokacije po RS v roku 30 dni od podpisa pogodbe,
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– imajo stalno zaposlene kadre, ki so
zmožni instalirati in vzdrževati računalniško
prezentacijsko opremo,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila. (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):
– rezultati testiranja opreme (preverijo se
tehnične lastnosti ponujene opreme) - do 8
točk,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali razpisana dela s področja ponudbe - do
8 točk,
– tehnične lastnosti ponujene opreme do 8 točk,
– vzdrževanje (pregled sposobnosti dobavitelja na področju vzdrževanja opreme) do 6 točk,
– dosedanje izkušnje in reference - do
4 točk,
– plačilni pogoji - do 4 točke,
– dobavni rok - do 4 točke,
– celovitost ponudbe - do 3 točke,
– garancijski pogoji - 2 točki za vsako
leto garancije.
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov
bo razmerje med doseženim številom točk
in ceno za ponujeno opremo, za celoten
javni razpis ali pa za opremo, ki jo je ponudnik ponudil. Najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša.
15. Morebitne druge intormacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki pri naročniku: na informativnem dnevu, ki bo v četrtek, 1. 4. 1999 ob 10. uri na Zavodu RS za
šolstvo, Poljanska 8, 1000 Ljubljana, soba
št. 215. Ponudniki naj do srede 31. 3.
1999 do 14. ure pošljejo svoja vprašanja v
zvezi z razpisom in dokumentacijo na faks
št. 310-267, za Marka Peršina oziroma
e-mail: marko.persin@guest.arnes.si.
Po navedenem datumu lahko ponudniki
na svoja pisno posredovana vprašanja v
zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo pošljejo na navedeni naslov na Marka
Peršina, od katerega bodo prejeli pisni odgovor.
16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 442-6/99
Ob-1977
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 123-53-61.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zaščitni gozdarski čevlji
za strokovne terenske delavce ZGS:
1. težji model: 300 parov,
2. lažji model: 350 parov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko prijavi za dobavo čevljev v
celoti ali po posamezni točki.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 11,5
mio SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. težji model: 6,5 mio SIT,
2. lažji model: 5 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
60 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tajništvo – ob delavnikih od
8. do 10. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 13. 4. 1999.
Ponudnik mora predhodno predložiti dokazilo o plačilu določenega zneska za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR ZGS št.
50106-603-54908 z označbo 01-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 4. 1999 do 10.
ure.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za zaščitne
gozdarske čevlje!”
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, p.p. 71.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Zavoda
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku 8% ponudbene vrednosti, ki mora veljati najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki ga izda dobavitelj po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne osebe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– kvaliteta,
– cena,
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– ustreznost čevljev za potrebe terenskega dela,
– reference,
– dobavni rok,
– celovitost ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko pisno zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe najmanj 3 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vprašanja se naslovijo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom
“Dodatne informacije – javni razpis za zaščitne gozdarske čevlje”.
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 091-4-1/99
Ob-1978
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba prof. dr. Dušan
Šuput, Zaloška 4, Ljubljana, tel. +386 61
443 898, +386 61 310 841, faks +386
61 443 898 ali +386 61 302 272, e-mail:
dusan.suput@mf.uni-lj.si.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko
fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za mikrospektrofluorimetrijo.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobavni rok 8. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, tajništvo, Zaloška 4, Ljubljana, kontaktna oseba Alenka Štrukelj, tel.
061/310-841
ali
312-721,
faks
061/443-898 ali 302-272.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva razpisa v Uradnem listu RS do 12. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT – virmanski nalog na račun številka 50103-603-41175,
sklic na 103-3 s pripisom “oprema za mikrospektrofluorimetrijo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. april 1999 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Medicinska fakulteta – tajništvo, Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, tel. +386
61 312 669, faks + 386 61 321 755.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in s številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1999 ob
10. uri na Medicinski fakulteti, Vrazov trg 2,
Ljubljana, tel. +386 61 312 669, faks +386
61 321 755.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija – natančni pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: prvi obrok 30 dni po
dobavi in montaži opreme, način ostalega
obročnega odplačevanja je podan v razpisni dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobite na naslovu:
Medicinska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za
patološko fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana,
Matjaž Bunc, tel. 061/443-898 ali
061/310-841, faks 443-898, e-mail: matjaz.bunc@mf.uni-lj.si.
16., 17.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 091-3-1/99
Ob-1979
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba prof. dr. Dušan
Šuput, Zaloška 4, Ljubljana, tel. +386 61
443 898, + 386 61 310 841, faks +386
61 443 898 ali + 386 61 302 272, e-mail:
dusan.suput@mf.uni-lj.si.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko
fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: konfokalni mikroskop.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
53,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobavni rok 15. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, tajništvo, Zaloška 4, Ljubljana, kontaktna oseba Alenka Štrukelj, tel.
061/310-841
ali
312-721,
faks
061/443-898 ali 302-272.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva razpisa v Uradnem listu RS do 19. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – virmanski nalog na račun številka 50103-603-41175,
sklic na 103-3 s pripisom “konfokalni mikroskop”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. april 1999 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Medicinska fakulteta – tajništvo, Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, tel.
+386 61 312 669, faks + 386 61 321
755.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
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Št.

in s številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 1999 ob
10. uri na Medicinski fakulteti, Vrazov trg 2,
Ljubljana, tel. +386 61 312 669, faks +386
61 321 755.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija – natančni pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: prvi obrok 30 dni po
dobavi in montaži opreme, način ostalega
obročnega odplačevanja je podan v razpisni dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobite na naslovu:
Medicinska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za
patološko fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana,
Dušan Šuput, tel.061/443-898 ali
061/310-841, faks 443-898, e-mail:
dusan.suput@mf.uni-lj.si.
16., 17.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Pisne ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba
za javni razpis in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS”.
8. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb, na katero so vabljeni vsi ponudniki, bo 16. 4. 1999 ob
11. uri v prostorih Mariborskega vodovoda,
Jadranska c. 24, v sejni sobi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudne: podatki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
10.
11. Zahtevana pravna oblika: pogodba.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila: cena,
kakovost, servis, reference ponudnika, garancijska doba, ugodnost ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli popolno ponudbo, niti v primeru, če je ta najcenejša in najugodnejša.
16.
17.
Mariborski vodovod d.d.

Ob-1980
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mariborski vodovod, javno podjetje
d.d. Jadranska c. 24, 2000 Maribor, faks
062/307-730, tel. 062/307-807.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: fco Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. Jadranska c. 24,
Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ročni računalniki in programsko
oprema za popis vodovodnih števcev.
c)
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 60 dni od podpisa pogodbe.
5.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mariborski vodovod javno podjetje d.d, oddelek poslovne informatike, Bojan Erker dipl.
inž, tel. 307-807, e-mail: bojan.erker@mb-vodovod.si.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni naročnika Jadranska cesta 24, Maribor, ali na
žiro račun št. 51800-601-12066.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 16. 4.
1999 do 10. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mariborski vodovod, javno
podjetje d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor .

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

Razveljavitev
Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka
Vadnova 13, Kranj, razveljavlja javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za izgradnjo
KKO, objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999, Ob-1709, na str. 1241.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Kranj
Razveljavitev
Občina Loški Potok, Hrib 102, Loški Potok, razveljavlja javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za izgradnjo centralnega vodooskrbnega sistema Občine Loški Potok,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z dne
12. 3. 1999, Ob-1620, na str. 1235.
Uredništvo
Ob-1827
Popravek
V javnem razpisu za izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave 500 E v Občini Solčava, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999,
Ob-1404, se spremenita datuma predložitve in odpiranja ponudbe in se pravilno glasita:
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 3. 1999 do 12.
ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 30. 3. 1999 ob
13. uri, na sedežu občine.
Občina Solčava
Št. 031-2/99-07/1
Ob-1741
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342
Ruše, tel. 062/662-151, faks 669-0654.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:
I. gradnja fekalne kanalizacije za del
naselja Bezena in
II. gradnja mobilne čistilne naprave za
naselja Bezena, v dveh možnih izvedbah:
a) ČN PE 500,
b) ČN PE 200.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki se lahko potegujejo za en sklop ali za vse skupaj.
Ponudbe je potrebno poslati ločeno.
Ocenjena vrednost del je:
I. 40,000.000 SIT,
II. 20,000.000 SIT.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
– predviden rok pričetka del je mesec
dni po sklenitvi pogodbe,
– rok končanja del pa je:
I. 6 mesecev,
II. 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, kontaktna
oseba Vagner Danica, tel. 661-106, faks
661-106.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 31. 3. 1999 – vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun:
51800-695-25552 – Občina Ruše, virman
ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše, ponudba mora biti dostavljena v
zapečateni kuverti z oznako pošiljatelja ter
oznako “Ponudba:
I. gradnja fekalne kanalizacije za del naselja Bezena – Ne odpiraj”,
“Ponudba:
II. gradnja mobilne čistilne naprave za naselje Bezena
a) ČN PE 500,
b) ČN PE 280 – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 8. uri, v sejni sobi Občine
Ruše, Trg vstaje 11.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
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nudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za izvedbo del v višini 5% od
vrednosti ponujenih del, z veljavnostjo 90 dni.
11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja pristojnega upravnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– izpis iz sodnega registra, z veljavno registracijo podjetja, samostojni podjetniki pa
potrdilo pristojnega organa, da so vpisani v
evidenco samostojnih podjetnikov. Dokumenti ne smejo biti starejši od treh mesecev;
– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(BON 1 in BON 2), samostojni podjetniki
potrdilo o povprečnem stanju na ŽR v zadnjih treh mesecih;
– podatke o zadnji bilanci stanja in bilanci
uspeha – dokazilo APP,
– dokazilo pristojnega davčnega urada,
da tekoče poravnava vse svoje obveznosti
(davke in prispevke, določene z zakonom).
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena, plačilni pogoji in opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– reference na trgu,
– garancijski rok.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o
izbiri obveščeni v roku 7 dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico pričeti z
investicijo po zagotovitvi sredstev iz naslova
javnega razpisa za subvencioniranje izgradnje objektov in naprav, obveznih lokalnih javnih služb iz proračuna RS v letu 1999 (Ur. l.
RS, št. 11/99).
17., 18.
Občina Ruše
Št. 336/99
Ob-1742
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/735-119.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Lukovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: agromelioracijska dela na območju Občine Lukovica. Ocenjena vrednost del: 7,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (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.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka je takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del pa najkasneje do 15. 6. 1999.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lukovica, Oddelek za komunalo, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
50120-630-810246.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 13. 4.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lukovica, Oddelek
za komunalo, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Lukovica.
10.
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 z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: do odpiranja ponudb,
13. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago na
Občini Lukovica, Lukovica 46, Lukovica, pri
Tomažu Cerarju, tel. 160-735-119, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
17., 18.
Občina Lukovica
Št. 29/99
Ob-1743
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/55-000, faks 0601/64-616.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:
– sanacija strehe in podstrešja (ocenjena vrednost 11,000.000 SIT),
– sanacija lesenih delov fasade (ocenjena vrednost 1,500.000 SIT).
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možno je oblikovati ponudbo in izbiro izvajalca za obe postavki iz točke
4. (a) skupaj tega razpisa ali ločeno za sanacijo lesenih delov fasade (pleskarska dela).
Naročnik si pridržuje pravico oceniti najugodnejšo varianto, glede na prispele ponudbe potencialnih izvajalcev.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ni.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe (predvidoma 40 dni po
izidu razpisa), dokončanje v 45 dneh.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba Ludvik Fain,
univ. dipl. inž. arh., tel. 0601/64-083,
041/650-806, faks 0601/64-214.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 20 dni po izidu razpisa
v Uradnem listu RS, po predhodni najavi po
tel. 0601/64-083, od 9. do 14. ure, vsak
delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
ŽR
52720-601-12900, IN-TACT, d.o.o., Zagorje ob Savi.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 dni od izida razpisa v
Uradnem listu RS, do 12. ure, kolikor je ta
dan sobota, nedelja ali praznik pa prvi naslednji delovni dan.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija
2c, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslednji dan po oddaji ponudb ob 12. uri, v
prostorih IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c,
Zagorje ob Savi. Kolikor je ta dan sobota,
nedelja ali praznik pa prvi naslednji delovni
dan ob isti uri na isti lokaciji.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% ponujene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila mora biti najmanj 60 dni po izstavitvi
situacije, avansov ni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni predvideno.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe je
60 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del in reference. Način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije v zvezi s tem javnim
naročilom so na razpolago po tel.
0601/64-083, Fain Ludvik.
17., 18.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 360-01-3/99
Ob-1845
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Postojna,
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Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-700.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Postojna.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izdelava
skupne kotlarne na ekstra lahko kurilno
olje in sistema centralnega ogrevanja v
večstanovanjskih objektih v Postojni,
Ljubljanska ul. 7, Ul. 1. maja 14, Ul. 1.
maja 16 in Ul. 1. maja 18, s pridobitvijo
projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj pristojnih organov za izvedbo del.
Ocenjena vrednost del je 10,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ponudnik mora za navedena dela pridobiti projektno dokumentacijo, potrebna soglasja ter
dovoljenja pristojnih organov za izvedbo del.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentacije, variantne ponudbe niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s
pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna, tel. 067/280-785, faks
067/280-700, kontaktna oseba Brigita Kidrič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave razpisa, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, do
vključno 2. 4. 1999 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, z virmanskim nalogom ali položnico, na ŽR Stanovanjskega
sklada, št. 52200-652-62004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do petka, 9. 4. 1999
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, pisarna št. 6.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z
navedbo predmeta javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v
petek, 9. 4. 1999 ob 14. uri, na naslovu:
Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska 4, pisarna št. 6.
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% ponudbene vrednosti del in rokom veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila

Št.

v drugih dokumentih glede plačevanja: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati finančne,
poslovne in tehnične sposobnosti po odredbi
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po izteku roka za oddajo
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (35 točk),
– reference ponudnika (15 točk),
– garancijski rok za izvedena dela (15
točk),
– rok izvedbe (15 točk),
– ugodnejši plačilni pogoji (10 točk),
– ostale ugodnosti (10 točk).
Največje število točk je 100. Najcenejši
ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Najugodnejša ponudba je tista, ki zbere
največje število točk.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo o
izidu javnega naročila obveščeni najkasneje
do 30. 4. 1999.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Stanovanjski
sklad občine Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, pri Brigiti Kidrič, tel. 067/280-785.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o javnem naročilu
ni bila objavljena.
18.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Št. 031-03/2
Ob-1846
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253
Destrnik,
tel.
062/752-0900,
faks
062/752-0902.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Destrnik, Vintarovci,
Janežovski vrh.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja kanalizacije.
Ocenjena vrednost celotnih del znaša ca.
50,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možnost oddaje za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj.
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(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za začetek del je 1. 5. 1999, rok dokončanja je 1. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 2. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, na žiro račun
Občine Destrnik, št. 52400-630-20717, s
pripisom: za javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Destrnik, Vintarovci
50, 2253 Destrnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 9. uri, v prostorih Občine
Destrnik, sejna soba, I. nadstropje.
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 akceptni nalog 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: 90 dni
od nastanka dolžniško upniškega razmerja.
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 potrebna 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 razpisa,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 30. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– garancijski rok,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije posreduje Čeh Miran, Občina Destrnik, tel. 062/752-0900.
17., 18.
Občina Destrnik
Ob-1847
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kobilje, kontaktna oseba Pavel Nemet, Kobilje 35, 9227 Kobilje, tel.
069/79-395, faks 069/79-395.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Kobilje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: nadaljevanje izgradnje kanalizacije.
Ocenjena vrednost del: 16,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del: 90 dni od podpisa pogodbe, vendar
najkasneje do 30. 8. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZEU
– Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.,
Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, št. bančnega
računa: 51900-601-51516.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 13. uri, ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota
(sejna soba).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti ponujenih del. Trajanje garancije
40 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, to je do 7. 6. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: financiranje in plačila v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pravni status ponudnika 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 bodo v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 13. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– plačilni pogoji 25%,
– reference 25%.
16., 17., 18.
Občina Kobilje
Št. 67/99-2
Ob-1848
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Trebnje, 8210 Trebnje, Goliev trg 3, 068/44-145.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trebnje, Goliev trg 3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ki se bodo oddajali posamično: zamenjava
kritine in izvršitev kleparskih del.
Ocenjena vrednost del je 15,000.000 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)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 1. 5. 1999 do
31. 5. 1999, 30 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Trebnje, 8210 Trebnje, Goliev trg 3, tajništvo, kontaktna oseba Slavka
Gešman.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 3. 1999, med 8.
in 10. uro, po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 15.000 SIT, na ŽR
52120-603-32174, s pripisom “Javni razpis
za zamenjavo kritine”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, tajništvo/I, 8210 Trebnje, v zaprti
kuverti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z
navedbo številke Uradnega lista RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 12. uri, na naslovu:
Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, sejna
soba/I, 8210 Trebnje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo do 31. 5. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: pogoji, navedeni 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:
ponudnik mora biti registriran po zakonu o
graditvi objektov, imeti mora ustrezno obratovalno dovoljenje in kadre.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 19. 6. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do 9. 4. 1999, na naslovu
pod točko 7. (a).
17., 18.
Zdravstveni dom Trebnje
Ob-1872
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva ul. 18, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: ZZV Celje, Ipavčeva
ulica 18.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:
– zamenjava dotrajanih delov ostrešja, izvedba prezračevalnega sloja ter prekrivanje strehe z Bramac kritino,
– zamenjava kleparskih izdelkov in
okenskih polic,
– popravilo fasadnih ometov ter obnovitev zaključnega sloja fasade,
– zamenjava dotrajanih lesenih oken
z novimi PVC okni z izolacijskim steklom.
Ocenjena vrednost: 35,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, zaključek najkasneje do 30. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva
ul. 18, Oddelek poslovne koordinacije, kontaktna oseba Irena Ivačič Štraus, tel.
063/42-51-201,
e-mail:
Irena.Ivacic@ZZV-ce.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 3. 1999 do
29. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, ŽR ZZV
50700-603-31733, ali na blagajni Zavoda
za zdravstveno varstvo, Ipavčeva 18, Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti žigosani
ovojnici, z navedbo točnega naslova, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba”, z navedbo
predmeta ponudbe ali številka objave v Uradnem listu RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva ul. 18, 3000 Celje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 12. uri, v prostorih ZZV Celje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti ali ponudbene vrednosti, če je ta višja od dogovorjene, z veljavnostjo 30 dni po izteku roka za
oddajo ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: pogoji v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbo o izvedbi del, v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe je
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– rok dokončanja del,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– garancijski rok.
Uporaba meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba asist. mag. Ivan Eržen,
dr. med., tel. 063/42-51-111, e-mail: Ivan@ZZV-ce.si.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju
ponudb.
17., 18.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ob-1903
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, faks 063/833-314.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mozirje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacijskega omrežja ureditvenega načrta
mestnega jedra Mozirje, v ocenjeni vrednosti 45 mio SIT za celotna razpisana dela.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: upoštevati faznost
gradnje: začetek gradnje po sprejemu proračuna Občine Mozirje predvidoma maj 1999,
v letu 1999 kanali E, D in F v vrednosti 24 mio
SIT, kanali A in B do konca leta 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, kont. oseba Janez Janko, tel.
063/833-255, telefaks 063/833-314.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na račun
št. 52810-630-10098, Občina Mozirje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, tajništvo občinske uprave, II. nadstropje, Savinjska c. 7,
3330 Mozirje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 13. uri na Občini Mozirje,
Savinjska cesta 7, sejna soba II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti razpisanih del z veljavnostjo 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo razpisana dela

Št.

oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati finančno-poslovne in tehnične sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po preteku roka določenega za oddajo ponudb. V primeru da ponudnik umakne ponudbo po tem roku, naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena, reference, plačilni pogoji, garancija in ostala merila, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 15. ure, po
predhodnem dogovoru s kont. osebo Janez
Janko, tel. 063/833-255.
17. ,18.
Občina Mozirje
Št. 378/99
Ob-1905
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Radeče, d.o.o., Titova
107, Radeče, faks 0601/85-353.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik bo
izbran na podlagi zbiranja ponudb.
3. Kraj izvedbe del: Radeče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija Radeče, črpališče I. Radeče.
Ocenjena vrednost del je ca. 80 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
maj 1999, dokončanje pa november 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP Komunala Radeče, d.o.o., Titova 107, Radeče.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo interesenti lahko dvignejo v petih dneh
od objave v Uradnem listu RS, vsak dan od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
dvigne proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun
št. 50710-601-84101 JP Komunala Radeče, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Laško.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo prispele do vključno 31. 3.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Radeče, d.o.o.,
Titova 107, Radeče. Ponudbe naj bodo v
zaprti ovojnici z oznako: “Javni razpis za gradnjo objekta Kanalizacija Radeče, črpališče I.
Radeče – Ne odpiraj”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1. 4. 1999 v prostorih
JP Komunala Radeče, d.o.o., Titova 107,
Radeče, ob 10. uri.
10., 11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika z odločbo,
– vzorec pogodbe s ponujenim predračunom.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev navedenih v razpisu;
– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena v SIT s TPD,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji (min. 60 dni),
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši,
– naročnik lahko zmanjša obseg razpisanih del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: o izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po dnevu odpiranja ponudb.
17., 18.
JP Komunala Radeče, d.o.o.
Št. 2-925/99
Ob-1907
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške proge Sevnica - Trebnje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba zavarovanj nevarnih odsekov pobočij na železniški progi Sevnica - Trebnje.
Ocenjena vrednost del: 3 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko poleg ponudbe, ki je v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, ponudijo tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisanih del je 1 mesec – junij
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, služba
za gradbeno dejavnost, oddelek za spodnji
ustroj, Kolodvorska 11, Ljubljana, kont. oseba je Zvezdana Dolenec, tel. 061/29-14-586.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 3. 1999 do
9. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
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SIT na žiro račun naročnika št.
50100-501-5014744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 4. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
(soba 205).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 1999 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska 11, Steklena dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
zavarovanje resnosti ponudbe mora biti obvezno predložena bančna garancija v višini
10% ocenjene razpisane vrednosti in mora
veljati do poteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z
določili zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 31/98, 34/98),
navodili o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 17/98) in v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: velajvnost ponudb
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža ter način uporabe
meril bo naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Zvezdani Dolenec.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura
Št. 52/99
Ob-1908
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Ljubljanske tržnice,
d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana, faks
1327-171.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Tržnica Bežigrad, Linhartov podhod 39, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno obrtniška dela – prenova obstoje-
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čih štirih lokalov za prodajo živil na tržnici Bežigrad.
Ocenjena vrednost naročila: 18,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora ponuditi samo svojo
varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok začetka in
dokončanja del za prva dva lokala je od
25. 6. 1999 do 30. 7. 1999. Rok začetka in
dokončanja del za druga dva lokala je od
25. 7. 1999 do 31. 8. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Ljubljanske tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana, Jože Simonič, I. nadstropje, soba 15.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. in 24. 3. 1999 od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo je 5.000 SIT. Možnost plačila je
ob prevzemu dokumentacije v blagajni podjetja, soba št. 6, JP Ljubljanske tržnice, Kopitarjeva 2, Ljubljana, ali predhodno na žiro
račun št. 50100-601-131251, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 8. 4. 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Ljubljanske tržnice, d.o.o.,
Kopitarjeva 2, Ljubljana, prevzemnik je tajništvo, soba 9 v I. nadstropju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 1999 ob
13.30 na naslovu JP Ljubljanske tržnice,
d.o.o., sejna soba št. 16, I. nadst. odpiranje
vodi komisija za izbor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 5% od razpisane
vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za dobo najmanj dveh let po
opravljenem prevzemu v višini 5% od končne
vrednosti prevzetih obveznosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo po dokončanju vseh razpisanih obveznosti
na podlagi prevzemnega zapisnika in končnega obračuna v roku 15 dni.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
original uradnega izpisa iz sodnega registra
oziroma njegova overjena kopija. Izpis ne
sme biti starejši od 30 dni. Obrazec BON 1
in BON 2 ali BON 3.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do poteka roka za oddajo ponudbe, nikakor pa ne po dokončanem
roku za oddajo ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Kompletnost ponudbe:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od razpisane vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo prevzetih del obveznosti v višini 5% od razpisane
vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za dobo najmanj dveh let po
opravljenem prevzemu v višini 5% od končne
vrednosti prevzetih obveznosti.
Ponudbena cena.
Rok plačila – brez avansa.
Potrjen končni rok vseh opravljenih del,
vodenje gradbene knjige, kompletnost ponudbe, reference.
16., 17., 18.
Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o.
Ob-1944
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
tel. 061/212-838, faks 061/13-12-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: predelava
in dopolnitev idejne zasnove, ter projektne dokumentacije PGD, PZR, PZI, PID za
novogradnjo ter adaptacijo Srednje lesarske šole v Mariboru v skupni izmeri
ca. 6.200 m2.
Ocenjena vrednost: 18 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne rešitve niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: april 1999,
avgust 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Proplus, d.o.o., Ul. Heroja Bračiča 16, Maribor,
kont. oseba Bojana Sovič, d.i.g.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, načina plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun št.
51800-601-62499.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 8. 4. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, vložišče, Župančičeva 6, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 1999 ob
12. uri na naslovu: Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5, soba 95, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garanci-
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je za resnost ponudbe ter ustrezno izjavo banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku,
kot jo zahteva razpisna dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: mesečne situacije skaldno s fizično izvedbo,
plačljive v 60 dneh.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 60 dni po oddaji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, reference ponudnika 20%, rok izvedbe 20% finančna sposobnost 10%, posebne
ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni skladno z zakonom.
17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1/2-99
Ob-1950
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rižanski vodovod Koper, Koper, Ulica
15. maja 13, tel. 066/4860, faks
066/486-120.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zaselk Forteca (KS
Škofije).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: obnova vodovoda na Forteci - KS Škofije, dolžina cevovoda LŽ ∅ 100 mm, TPE DN 63 je 600 m,
ocenjena vrednost del je 11,000.000 SIT
(vrednost gradbenih in montažnih del).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba samo za
gradbena dela ali skupna ponudba za montažna in gradbena dela.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek
del 10. 5. 1999, rok izvedbe je 45 koledarskih dni, datum dokončanja 23. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Rižanskem vodovodu Koper, tajništvo
soba 101 - Ulica 15. maja 13, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno dvigniti razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobite do 25. 3. 1999 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo na blagajni Rižanskega vodovda, oziroma na ŽR Rižanskega vodovda št.
51400-601-11191.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper, Ulica 15. maja 13, Koper.

Št.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
izvedbo obnove vodovoda na Forteci” – javni
razpis.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 6. 4. 1999 ob 13. uri na
Rižanskem vodovodu.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izteka ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačila je po potrjenih mesečnih situacijah v
roku 60 dni.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od 6. 4. 1999
dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– kompletnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo na Rižanskem vodovodu Koper tel.
066/4860 pri Miri Stopar.
17., 18.
Rižanski vodovod Koper
Št. 031-3/99
Ob-1951
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, tel.
062/662-151, faks 6690654.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja kanalizacije Bezenske in Kurirske poti v Rušah.
Orientacijska vrednost naročila je
16,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je mesec dni po sklenitvi pogodbe, rok končanja del pa je 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, kont. oseba
Vagner Danica, tel. 661-106, faks 661-106.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 31. 3. 1999 – vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51800-695-25552 – Občina Ruše – virman
ali splošna položnica.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. april 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
Ruše, ponudba mora biti dostavljena v zapečateni kuverti z oznako pošiljatelja, ter oznako “Ponudba: gradnja kanalizacije Bezenske
in Kurirske poti – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. april 1999 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Ruše, Trg vstaje 11.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za izvedbo del v višini 5%
od vrednosti ponujenih del z veljavnostjo 90
dni.
11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja pristojnega upravnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– izpis iz sodnega registra z veljavno registracijo podjetja, samostojni podjetniki pa potrdilo pristojnega organa, da so vpisani v evidenco samostojnih podjetnikov. Dokumenti
ne smejo biti starejši od treh mesecev,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(BON 1 in BON 2), samostojni podjetniki
potrdilo o povprečnem stanju na ŽR v zadnjih treh mesecih;
– podatke o zadnji bilanci stanja in bilanci
uspeha – dokazilo APP;
– dokazilo pristojnega davčnega urada,
da tekoče poravnava vse svoje obveznosti
(davke in prispevke določene z zakonom).
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena, plačilni pogoji in opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– reference na trgu,
– garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 7 dni od sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Druge informacije: naročnik si pridržuje
pravico pričeti z investicijo po zagotovitvi
sredstev iz naslova javnega razpisa za subvencioniranje izgradnje objektov in naprav
obveznih lokalnih javnih služb iz proračuna
RS v letu 1999 (Ur. l. RS, št. 11/99).
17., 18.
Občina Ruše
Št. 080-09-1572
Ob-1922
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki, faks 064/600-00-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje občine Železniki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
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ki se bodo oddajali posamično: asfaltiranje
cest v Občini Železniki v letu 1999.
Ocenjena vrednost del je 38,000.000
SIT.
(b) (c)
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega začetka je takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje del pa delno do 30. 6. 1999, delno do 30. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Železniki, 4228 Železniki, Češnjica 48,
II. nadstropje, Referat za komunalne dejavnosti, kontaktna oseba Darko Gortnar tel.
064/600-00-16.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko plačajo na blagajni občine ali z virmanom
na
ŽR
Občine
Železniki
št.
51510-630-50272.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Čas in kraj odpiranja ponudb bo določen v
razpisni dokumentaciji.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
določilih vzorčne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano
po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje do 5. 5. 1999.
17.,18.
Občina Železniki
Št. 403-58/97-99-13
Ob-1961
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, faks 063/833-314.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zgornje Pobrežje Homec.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
vodovoda Zgornje Pobrežje - Homec, v
ocenjeni vrednosti 30 mio SIT za celotna
razpisana dela (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek gradnje po sprejemu proračuna Občine Mozirje
predvidoma maj 1999, dokončanje v letu
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, kont. oseba Vinko Jeraj, tel.
063/833-255, telefaks 063/833-314.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na račun
št. 52810-630-10098, Občina Mozirje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, tajništvo občinske uprave, II. nadstropje, Savinjska c. 7,
3330 Mozirje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 12. uri na Občini Mozirje,
Savinjska cesta 7, sejna soba II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti razpisanih del z veljavnostjo 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo razpisana dela
oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati finančno-poslovne in tehnične sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po preteku roka določenega za oddajo ponudb. V primeru da ponudnik umakne ponudbo po tem roku, naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, plačilni pogoji, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 15. ure, po

predhodnem dogovoru s kont. osebo Vinko
Jeraj, tel. 063/833-255.
17. ,18.
Občina Mozirje
Ob-1962
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik faksa 0601-44-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje občine
Hrastnik.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: vzdrževalna
dela na občinskih in gozdnih cestah v
Občini Hrastnik.
b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso predvidene.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. april 1999, konec del 31. 12. 1999.
7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hrastnik Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik.
b) Datum od kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 2. 4. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 5.000 nakažite na ŽR
Občine Hrastnik št. 52710-630-10061, z
navedbo predmeta naročila.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 1999 do 11. ure
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo 8. 4. 1999 ob 12. uri v
sejni sobi občine Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremeljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: izstavitev začasnih mesečnih situacij z
rokom plačila 30 dni od izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: registracija oziroma obrtno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti.
14. Datum, od katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe 8. 4. 1999 ob 12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): cena,
fiksnost cen, finančni pogoji (kredit, odlog
plačila, sistem “ključ v roke”), rok izvedbe,
garancija, usposobljenost, kompletnost ponudbe).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po tel. 0601-43-600, Sihur Tomaž, Hočevar Anton.
17., 18.
Občina Hrastnik
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Št. 011-04-20/98
Ob-1964
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Celje.
Ocenjena vrednost del: 88,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih
obeležb na področju CP Celje.” – M. Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).

Št.

14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1965
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Koper.
Ocenjena vrednost del: 58,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih
obeležb na področju CP Koper.” – M. Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1966
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Maribor.
Ocenjena vrednost del: 90,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih
obeležb na področju CP Maribor.” – M. Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
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nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1967
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Ljubljana.
Ocenjena vrednost del: 95,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
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d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih
obeležb na področju CP Ljubljana.” – M. Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1968
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Nova Gorica.
Ocenjena vrednost del: 60,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000

Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih obeležb na področju CP Nova Gorica.”
– M. Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1969
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Ptuj.
Ocenjena vrednost del: 35,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih
obeležb na področju CP Ptuj.” – M. Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1970
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Kranj.
Ocenjena vrednost del: 60,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih
obeležb na področju CP Kranj.” – M. Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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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:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1971
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Novo mesto.
Ocenjena vrednost del: 84,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih obeležb na področju CP Novo mesto.”
– M. Ž.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1972
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova talnih obeležb na področju CP Murska Sobota.
Ocenjena vrednost del: 40,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba
je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj “Obnova talnih obeležb na področju CP Murska Sobota.” – M. Ž.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Matjaž
Žaberl, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-84-46.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Ob-1981
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, faks 064/714-684.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
brez javnega razpisa.
3. Kraj izvedbe del: Zgornja Lipnica pri
Radovljici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena
in instalacijska dela vodovodnega sistema Zgornja Lipnica – visoka cona II. faza. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del 10. 5. 1999, dokončanje 30. 6.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se ob predhodni najavi

dvigne na Občini Radovljica, Gorenjska c.
19, 4240 Radovljica, kont. oseba Marko
Markelj, dipl. inž. (tel. 064/700-230,
064/700-2327). Razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti do vključno 8. 4. 1999.
(b), (c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
20. 4. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radovljica – tajništvo, Gorenjska c. 19, Radovljica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 4. 1999 ob 10.
uri, na naslovu: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
potrebna je predložitev bančne garancije za
resnost ponudbe. Opcija ponudbe 45 dni od
predpisanega roka oddaje.
11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, pogoji plačil, reference ponudnika in podizvajalcev na izgradnji podobnih objektov, finančna sposobnost.
16., 17., 18.
Občina Radovljica
Št. 40300-0008/98
Ob-1982
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, faks 0608/41-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Blanca.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
vodovodnega sistema Blanca – I. faza.
Ocenjena vrednost del: 40 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del: junij 1999, predvideno dokončanje: konec leta 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Oddelek za okolje in prostor, Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman, na ŽR
51610-630-13058, Občina Sevnica, s pripisom “Raz. dok. Blanca”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999, 11.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Oddelek za okolje in prostor,
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel. 0608/41-221, faks 0608/41-444,
pisarna 201 – Robert Kaše.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob12. uri, Občina Sevnica (sejna
soba), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
10., 11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba z registrirano dejavnostjo za
izvajanje razpisanih del.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske osnove,
– plačilni pogoji in ugodnosti,
– reference.
Najcenejši ni nujno najugodnejši.
16., 17., 18.
Občina Sevnica
Ob-1987
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, faks 062/757-166.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: pri OŠ Trnovska vas,
Trnovska vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbeni in
strojni deli čistilne naprave Trnovska vas.
Orientacijska vrednost: 14,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudi se lahko samo
gradbeni ali samo strojni del.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok za pričetek
gradnje je 1. 9. 1999, rok za dokončanje pa
15. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dokumentacija je na vpogled na Občinski upravi občine Trnovska vas, Trnovska vas 42,
kontaktna oseba Irena Polič, tel.
062/757-166.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 29. 3. 1999, vsak
dan od 8. do 10. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti dostavljene do 2. 4. 1999 do 9. ure,
osebno ali po pošti, v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj – ponudba Čistilna naprava Trnovska vas”.
Ponudbe, ki bodo prispele po preteku
razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in
neodprte vrnil pošiljatelju.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999 ob 10. uri, v prostorih Občine
Trnovska vas, Trnovska vas 42.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo izročiti pismeno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: kot
garancija za resnost ponudbe ponudniki

Št.

predložijo bančno garancijo v znesku 10%
ponudbene vrednosti, ki mora veljati najmanj
90 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: so
določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev gradbene pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki v
svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 2. 4. 1999 po 9. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, ne glede na razloge oziroma, da sklene pogodbo z
izbranim ponudnikom po fazah del ali v zmanjšanem obsegu.
17., 18.
Občina Trnovska vas
Ob-1993
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana,
Vojkova
1b,
telefaks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Škudljev jarek v Libeličah.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova pregrad na Škudljevem jarku v Libeličah.
Ocenjena vrednost celotnih del je
17,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop: predvidena je
oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava za varstvo narave, Izpostava Maribor,
2000 Maribor, Krekova 17/II, tel.
062/229-47-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999, vsak delavnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun številka
50100-630-10014, sklic na številko 18
25210-7141990-219299.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
850.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del), z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevnaje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in se zavezuje poravnati
plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov gradbenih del, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov gradbenih del in finančno poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: kot v razpisni dokumentaciji:
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima strokovne reference s področja
vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 12. 4. 1999 po
12 uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– ponudbena cena za razpisana dela 60
točk,
– usposobljenost ponudnika 30 točk,
– trajanje razpisanih del 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika 5 točk,
– skupaj 100 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naročnika Nevenka Colnarič, 065/23-140.
17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1994
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RSs za varstvo narave,
Ljubljana,
Vojkova
1b,
telefaks:
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.Kraj izvedbe del: v dolini Vuhreščice
dolvodno od sotočja z Antonskim potokom.
4. (a)Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova prečnega objekta na Vuhreščici
dolovdno od sotočja z Antonskim potokom.
Ocenjena vrednost celotnih del je
15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnost potegovanja za en sklop: predvidena
oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava za varstvo narave, Izpostava Maribor,
2000
Maribor,
Krekova
17/II,
tel.062/229-47-00.
(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999, vsak
delavnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014, sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.
8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 9.30, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
750.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
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vrednosti gradbenih del), z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevnaje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in se zavezuje poravnati
plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnim
podizvajalcem.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero je registriran,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 12. 4. 1999 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela 60
točk,
– usposobljenost ponudnika 30 točk,
– trajanje razpisanih del 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika 5 točk,
– skupaj 100 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naročnika Nevenka Colnarič, 065/23-140.
17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-1995
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana,
Vojkova
1b,
telefaks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Slape pri Majšperku.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova dotrajanega jezu na Dravinji in ureditev
inundacijskega območja.
Ocenjena vrednost celotnih del je
21,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop: predvidena
oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 5
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava za varstvo narave, Izpostava Maribor,
2000
Maribor,
Krekova
17/II,
tel.062/229-47-00.
(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999, vsak
delavnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT
na
žiro
račun
številka
50100-630-10014, sklic na številko 18
25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Uprava
RS zavarstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
1,050.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del), z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevnaje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in se zavezuje poravnati
plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji:
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero je registriran,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 12. 4. 1999 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela 60
točk,
– usposobljenost ponudnika 30 točk,
– trajanje razpisanih del 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika 5 točk,
– skupaj 100%.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naročnika Nevenka Colnarič, 065/23-140.
17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1996
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana,
Vojkova
1b,
telefaks:
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Radeče na Dolenjskem.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost cele: Glažuta –
stabilizacija struge 1. odsek: od km
0,000 do km 2,250 (lokalne ureditve za
stabilizacijo korita).

Št.

Ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop: predvidena
oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 7
mesecev po sklenitvi ponudbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava za varstvo narave, Izpostava Dolenjska, Novo mesto, Novi trg 9, tel.
068/322-650.
(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999, vsak
delavnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014, sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.
8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 11. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
1,000.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del), z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevnaje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in se zavezuje poravnati
plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo:
Naročnik bo sklepal pogodbo samo z
enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji:
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

16 / 19. 3. 1999 / Stran 1393
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 12. 4. 1999 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela 60
točk,
– usposobljenost ponudnika 30 točk,
– trajanje razpisanih del 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika 5%,
– skupaj 100% točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naročnika Novakovič Slobodan, 068/322-650.
17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1997
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana,
Vojkova
1b,
telefax:
061/178-40-52.
2.Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Poljubinj (Tolminsko).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost cele: ureditev
korita hudournika Ježenk skozi naselje
Poljubinj.
Ocenjena vrednost 4,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop: predvidena
oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava za varstvo narave, Izpostava Nova
Gorica, 5000 Nova Gorica, Cankarjeva 62,
tel. 065/23-140, faks 065/23-115.
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(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. (061) 178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 12.30 na naslovu Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
225.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del) z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevnaje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in se zavezuje poravnati
plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik-posameznik,
registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov pri Republiški upravi za javne prihodke,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
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Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe 12. 4. 1999 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena
za razpisana dela
60 točk
– usposobljenost ponudnika
30 točk
– trajanje razpisanih del
5 točk
– druge ugodnosti ponudnika
5 točk
skupaj
100 točk
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu.
Morebitne druge strokovne informacije o
naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika, kontaktna oseba naročnika,
Zdenko Nusdorfer, 065/23-140.
17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1998
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana,
Vojkova
1b,
telefax:
061/178-40-52.
2.Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Idrija – Štefirjeva grapa.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost cele: Hudournik Štefirjeva grapa (ureditev korita potoka
ca. 170 m, krajši odsek v odprtem profilu,
ostali del pa kot zaprt škatlast profil 120/140
cm).
Ocenjena
vrednost
celotnih
del
je13,500.000 SIT.
(b) če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop: predvidena
oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava za varstvo narave, Izpostava Nova
Gorica, 5000 Nova Gorica, Cankarjeva 62,
tel. 065/23-140, faks 065/23-115.
(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014, sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.
8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. (061) 178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 12. uri na naslov: Uprava RS
za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, IV. nadstropje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
675.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del) z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevnaje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in se zavezuje poravnati
plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji
– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik-posameznik,
registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov pri Republiški upravi za javne prihodke,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 12. 4. 1999 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za
razpisana dela
60 točk,
– usposobljenost ponudnika
30 točk,
– trajanje razpisanih del
5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika
5 točk,
skupaj
100 točk.
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Izbran bo ponudnik z največjim številom
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naročnika, Zdenko Nusdorfer, 065/23-140.
17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 403-02-2/98-5-511
Ob-2001
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, 062/771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: mesto Ptuj.
(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: obnovitvena
dela Trstenjakova ulica, odsek I – R710,
ocenjena vrednost 29,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudba v enem sklopu.
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v roku 20 delovnih
dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg 1, soba št. 58.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 3. 1999 do 15.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT, virmanski nalog, Mestna občina Ptuj, št.
ŽR 52400-630-20701.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: enaindvajseti dan po objavi do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, 2250
Ptuj, soba št. 54.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
enaindvajseti dan po objavi ob 12. uri, Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg 1, mala
sejna soba/I.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo po situacijah – mesečne in končna, rok
plačila 60 dni od dneva izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri so
navedeni v poglavju 10 razpisne dokumentacije, katero prevzame vsak ponudnik.

Št.

14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: enaindvajseti dan od
objave do 12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika 20%,
– rok dokončanja del 10%,
– garancijski rok 10%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti 5%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev
5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridružuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe, zaradi finančnih in drugih razlogov.
17., 18.
Mestna občina Ptuj
Št. 188-1/99
Ob-2002
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija, Škocjan št. 2, Divača, faks
067/60-173.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika.
– naslov ponudnika z dokazilom o registraciji in z odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– ugodna vrednost ponudbenih del,
– garancije za kvaliteto in obliko izvršenih
del (npr. zidani kamniti zidovi, slamnata streha...),
– reference pri prenovah, oziroma rekonstrukcijah stavbne dediščine na Krasu,
– terminski in mrežni plan za izvedbo del,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
3. Kraj izvedbe del: Škocjan pri Divači –
Park Škocjanske jame.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena,
obrtniška, inštalacijska dela in zunanja
ureditev za rekonstrukcijo gospodarskega objekta – J’Kopinovega skednja v
Škocjanu.
Ponudba mora biti izdelana za izvedbo
rekonstrukcije “ključ v roke”.
Ocenjena vrednost del razpisanih del v
celoti je 11,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudba mora vsebovati
tudi varianto brez cene krovskih del (dobava
in pokrivanje dvokapne strehe z rženo slamo
vezano z vrbo).
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: v
primeru, da bodo krovska dela izvedena z
donatorstvom mora ponudnik prevzeti obvezo, da bo sodeloval z izvajalcem krovskih del
in dela v predvidenem roku zaključil.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik naj variantno prikaže ceno/uro za dva NK delavca za
pomoč pri arheološkem izkopavanju (predvideno število ur 160).
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni datum
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pričetka del: maj 1999 – takoj po podpisu
pogodbe, dokončanje del: september 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dokumentacija razpisnih del je na razpolago na
upravi Parka Škocjanske jame, Škocjan št.
2, pri Pečar Črtomirju, tel. 067/60-090.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. marca 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. april 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: uprava Parka Škocjanske jame, Škocjan št. 2, Divača.
Ponudba se mora oddati na originalnem
popisu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba” in z imenom “Historična
rekonstrukcija J’Kopinovega skednja”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo isti dan, to je 9. 4. 1999
ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske jame.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v
desetih dneh po odpiranju ponudb.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
resnost ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilni pogoji so v roku 60 dni po izstavljeni in
podpisani mesečni situaciji s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vsi ponudniki morajo predložiti vzorec pogodbe s parafo ponudnika na
vsaki strani.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je dolžan kot dokazila za ugotavljanje sposobnosti ponudnika predložiti naslednje dokumente:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev. Samostojni podjetniki priložijo potrdilo pristojnega organa o
opravljanju dejavnosti, ki je predmet razpisa,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3, ki na dan odpiranja ponudb
ne sme(jo) biti starejši od 90 dni,
– potrdilo o plačilu vseh davkov in prispevkov, ki so določeni z zakonom,
– potrdilo sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji,
– seznam referenc ponudnika izključno
pri prenovi stavbne dediščine na Krasu.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe
je 30 dni po odpiranju.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komisija
bo ugotovila sposobnost ponudnika za izpolnitev prejetega naročila tako, da bo vse ponudbe preverila, analizirala, ocenila in točkovala z merili in podanimi ocenami.
16., 17., 18.
Javni zavod Park Škocjanske jame
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Ob-2000
V javnem razpisu za oddajo storitev brez
omejitev: svetovalni inženiring za izdelavo
investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo turistične lokalne ceste – odsek od Liga proti odcepu za Nozno, na dolžini 3 km,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, se v 10. (a) točki – datum
in ura, do kdaj je treba predložiti ponudbo
popravi in pravilno glasi: torek, 23. 3. 1999
do 13. ure.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Št. 462-02/15-99/0431-001 Ob-1737
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-55.
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 izvajanje preventivnih zdravstvenih
pregledov za potrebe carinske službe.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša
16,950.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Ilirska Bistrica znaša 500.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Tolmin znaša 650.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na loakciji
Ljubljana znaša 1,700.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Brežice znaša 1,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Metlika znaša 350.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Jesenice znaša 1,800.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Celje znaša 1,050.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Dravograd znaša 1,350.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Maribor znaša 2,800.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Murska Sobota znaša 3,350.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov za delavce, ki
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delajo z viri ionizirajočih sevanj znaša
2,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov se bo izvajalo v
skladu s specifikacijo naročnika po naslednjih lokacijah oziroma po naslednjih vrstah
pregledov: Ilirska Bistrica, Tolmin, Ljubljana, Brežice, Metlika, Jesenice, Celje, Dravograd, Maribor, Murska Sobota, pregledi
delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o zdravstveni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 9/92, 26/92, 37/95 in
8/96).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97 in 34/89), zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96
in 29/98) in zakon o varstvu pri delu (Ur. l.
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot
v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba se lahko nanaša na
celotni predmet javnega razpisa, t.j. izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za
vse razpisane lokacije in za delavce, ki delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali
le del, t.j. izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za posamezne razpisane lokacije oziroma za delavce, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 10. 5. 1999 do
10. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Erika Anderlič in Karmen Račič, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130,
Ljubljana, 7 nadstropje, vložišče, soba št.
709, tel. 061/140-10-44, int. 21-78.
Ime in naslov osebe, od katere se lahko
zahtevajo dodatne informacije: dipl. varnostni inž. Boštjan Kanc, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, 11. nadstropje, soba št. 1108c, tel.
061/140-10-44, int. 28-34.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 4. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, 7.
nadstropje, vložišče – soba št. 709.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 10. uri na Carinski upravi
Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
12.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, izplačljivo na prvi poziv z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe.
12.2. izjava ponudnikove poslovne banke, da bo izdala po nalogu ponudnika garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni dobavi.
13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacijah naročnika,
– ponudbena cena z vsemi elementi, ki
vplivajo na – za naročnika – končno ceno
storitve (s potnimi stroški delavcev naročnika, dnevnicami delavcev naročnika).
Merila so glede na pomen v postopku
ocenjevanja ponudb navedena po padajočem vrstnem redu. Merilo pod 1. alineo je
izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi
neusposobljenost in nesposobnost ponudnika. Usposobljenost in sposobnost ponudnika se bosta ugotavljali na podlagi dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 15. 1. 1999 pod št.
2/99, objava o izidu pa dne 26. 2. 1999.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 73/99
Ob-1738
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, 061/714-231.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev fotokopiranja – črnobelo in barvno fotokopiranje, pomanjšave in povečave, različne vezave, zlaganje materiala ter ostale
storitve, ki so s tem povezane, pogoj je
dvig in dostava materiala, orientacijska
vrednost 1,500.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Domžale.
5. (a), (b), (c)
6. (a), (b)
7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: sukcesivno v obdobju
dveh let od podpisa pogodbe.
Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ter naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti,
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– reference ponudnika z navedbo števila in vrsto fotokopirnih strojev,
– plačilni pogoji,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za splošne zadeve,
Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Peter Gubanc, tel. 061/721-110.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom ali splošno položnico na: ločen račun Občine Domžale in Občine Trzin, št. 50120-695-62275.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah. Na ovojnici
mora biti označeno: “Ne odpiraj – javni razpis – fotokopiranje” s točnim naslovom ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 4. 1999 ob 9.30 v konferenčni
sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale – I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja
ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh
po izstavitvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvaliteta storitve, celovitost ponudbe, cena storitve, reference ponudnika, ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
20 dni po odpiranju ponudb.
18., 19., 20.
Občina Domžale
St. 73/99
Ob-1739
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, tel. 061/714-231.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev fizičnega varovanja; orientacijska vrednost:
6,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Domžale, Ljubljanska
69.
5. (a), (b), (c)
6. (a), (b)

Št.

7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dve leti od podpisa pogodbe.
Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ter naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti,
– reference ponudnika,
– ceno storitve,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za splošne zadeve,
Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Peter Gubanc, tel. 061/721-110.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom ali splošno položnico na: ločen račun Občine Domžale in Občine Trzin, št. 50120-695-62275.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah. Na ovojnici
mora biti označeno: “Ne odpiraj – javni razpis – fizično varovanje” s točnim naslovom
ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 10.30 v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale
– I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki
se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo
imeti pisna pooblastila za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh
po izstavitvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
kakovost in celovitost ponudbe, cena storitve in plačilni pogoji, reference ponudnika,
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
20 dni po odpiranju ponudb.
18., 19., 20.
Občina Domžale
Št. 73/99
Ob-1740
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, tel. 061/714-231.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev čišče-
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nja upravnih in drugih prostorov Občine
Domžale v skupni izmeri ca. 2.462,60
m2 in dvorišča v izmeri 1.200 m2 ter
pomoč pri čiščenju in pomivanje posode v kuhinji; orientacijska vrednost:
7,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Domžale.
5. (a), (b), (c)
6. (a), (b)
7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v obdobju dveh let od
podpisa pogodbe.
Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ter naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti,
– reference ponudnika,
– ceno storitve,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za splošne zadeve,
Ljubljanska 69, Domžale, kont. oseba Peter Gubanc, tel. 061/721-110.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom ali splošno položnico na: ločen račun Občine Domžale in Občine Trzin, št. 50120-695-62275.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah. Na ovojnici
mora biti označeno: “Ne odpiraj – javni razpis – čiščenje” s točnim naslovom ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 4. 1999 ob 10. uri v konferenčni
sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale – I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja
ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh
po izstavitvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kakovost in celovitost ponudbe, cena storitve in
plačilni pogoji, reference ponudnika, ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
20 dni po odpiranju ponudb.
18., 19., 20.
Občina Domžale
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Su 74-2/99
Ob-1844
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova
2, Kranj, tel. 064/226-666, faks
064/211-331.
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 fizičnega varovanja z receptorskimi deli sodnih objektov. Ocenjena vrednost je
7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:
Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, Kranj,
Okrajno sodišče na Jesenicah, Titova
37, Jesenice,
Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska
15, Radovljica in
Okrajno sodišče v Škofji Loki (samo nočno fizično obhodno varovanje), Šolska 4,
Škofja Loka.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba te storitve je predpisana
z zakonom o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Ur. l.
RS, št. 32/94).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ni potrebno navesti imen strokovnega osebja, potrebno je navesti število delavcev, ki izpolnjujejo
pogoje za neposredno opravljanje fizičnega
varovanja oseb in premoženja določene v
zakonu o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo s predvidenim pričetkom 1. 6. 1999 in zaključkom
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj. Kontaktna oseba Karolina Rozman, 3. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 2. 4. 1999 vsak delovni dan, kot državni
organ dela, od 9. do 13. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, predložijo dokazilo o plačilu
2.000 SIT in pooblastilo za dvig dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka
žiro
računa:
51500-637-53589 (Okrožno sodišče Kranj),
ob navedbi sklicne številke Su 74-2/99.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 1999 do
10. ure ne glede na način dostave pošiljke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 12. uri v sobi 12/pritličje
Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim poblastilom.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila,
bančna garancija (izbrani ponudnik) za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini
10% od pogodbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od trideset dni od dneva, ko naročnik uradno prejme račun, ki je izstavljen
enkrat mesečno.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodbo o fizičnem
varovanju v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
zagotovitev dodatnih varnostnikov in možnost zamenjave varnostnikov, plačilni pogoji, kadri in reference.
18. Druge informacije o naročilu: na naslovu kot pod 9.a.
19., 20.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 011-04-20/98
Ob-1808
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejne študije
variant cestne povezave R1-211 odsek
212 Medvode.
Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Medvode.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic:
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: Izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje
10).
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška

19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba
je
Irena
Skubic,
tel. 178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni (soba 416) oziroma z virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do
10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba 105/I. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - Izdelava idejne študije variant cestne povezave R1-211 odsek 212 Medvode.“ - L.R.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 4. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Lidija Rožen,
dipl. inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-84-65. Rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Ob-1843
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
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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: popravila batnic in cilindrov hidravličnega podporja.
Ocenjena vrednost naročila: 9,100.000
SIT.
Podrobnejši opis storitev se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: popravilo se izvaja pri
ponudniku.
5. (a), (b), (c)
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:
– sklop 1: popravilo zunanjih cilindrov,
– sklop 2: popravilo batnic,
– sklop 3: popravilo batnic – certifikat o
skladnosti.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 4. 1999 do
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., tehnični sektor – Irina Pintar, Trg revolucije 4, 1420
Trbovlje (ob dvigu predložiti kopijo nakazila
na žiro račun).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, nakazilo na žiro račun RTH,
d.o.o., številka 52700-601-18647, pri APP
Trbovlje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., tehnični sektor –Irina Pintar, Trg revolucije 4, 1420 Trbovlje (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih naročilih).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 10. uri (informacije o kraju
odpiranja dobite v tehničnem sektorju).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni pravni
osebi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

Št.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 22 točk,
– možnost kompenzacije do 6 točk,
– fiksnost cen do 12 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: informacije o javnem razpisu daje Milo Ham.
19., 20.
RTH Trbovlje, d.o.o.
Št. 110-1/99
Ob-1883
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: poročilo o vplivih na
okolje za HC Jagodje – Lucija.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: HC Jagodje - Lucija.
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 izdelave 1. faze
PVO (posnetek ničelnega stanja, opredelitev 1:5000) in predlog ukrepov je 1 mesec
po prejemu kartnega gradiva v M 1:5000,
rok zaključka PVO k osnutku LN je 5 dni po
uskladitvi izdelanega IP, rok za dopolnitve
pa do izdelave predloga LN. Izdelovalec
PVO je dolžan zagotoviti vse popravke po
reviziji v roku 7 dni.
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 9. 4. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 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 9. 4. 1999
do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste
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d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Poročilo o vplivih na okolje za HC Jagodje – Lucija“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: Javno
odpiranje ponudb bo dne 9. 4. 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 180.000 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 mag. Barbara
Likar, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
13-222-41, faks 13-37-068.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-1884
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: poročilo o vplivih na
okolje za HC Koper - Izola.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: HC Koper - Izola.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
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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 izdelave 1. faze
PVO (posnetek ničelnega stanja, opredelitev 1:5000) in predlog ukrepov je 1 mesec
po prejemu kartnega gradiva v M 1:5000.
Rok zaključka PVO k osnutku LN je 5 dni po
uskladitvi izdelanega IP, rok za dopolnitve
pa do izdelave predloga LN. Izdelovalec
PVO je dolžan zagotoviti vse popravke po
reviziji v roku 7 dni.
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 9. 4. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 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 9. 4. 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 Poročilo o vplivih na okolje za HC Koper
- Izola“ Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 9. 4. 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 180.000 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 sposobno-
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sti, 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 mag. Barbara
Likar, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
13-222-41, faks 13-37-068.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-1885
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: poročilo o vplivih na
okolje za AC Fram - Hajdina.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
16,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Fram - Hajdina.
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 izdelave osnutka
poročila o vplivih na okolje je do razgrnitve
osnutka LN, predloga pa do izdelave predloga LN. Celoten rok izdelave je vezan na
terminski potek priprave LN, predvidoma 90
dni.
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 20. 4. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 4. 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 Poročilo o vplivih na okolje za AC Fram Hajdina“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 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 480.000 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 Mojca Novak,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13-37-068.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-1886
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: AC Šentvid – Koseze;
izdelava dopolnilnih geološko – geomehanskih raziskav za PGD; PZI predora
Šentvid.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
20.000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Šentvid - Koseze.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
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b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: predpisi
inženirske zbornice.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo 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 dokončanja del je
90 dni po podpisu pogodbe.
9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
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 21. 4. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 21. 4. 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 AC Šentvid – Koseze; izdelava dopolnilnih geološko – geomehanskih raziskav za
PGD; PZI predora Šentvid“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 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, do-

Št.

kazilo 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 Andrej Ločniškar, dipl. ing. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 19a, tel.
17-88-386, faks 17-88-378.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-1887
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: razbremenilna cesta
Želodnik – Vodice; zemljiško katastrska
izmera.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Želodnik – Vodice.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da - izvajalci geodetske stroke.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo 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 za oddajo elaborata je najkasneje 1. 8. 1999 za odsek Želodnik – Mengeš (Topole) in 1. 11. 1999 oziroma 90 dni po potrditvi izbrane variante za
odsek Mengeš (Topole) - Vodice.
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 20. 4. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 4. 1999 do 8.30.
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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 Razbremenilna cesta Želodnik – Vodice;
zemljiško katastrska izmera“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 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 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 Stane Zupan,
dipl. ing. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13-37-068.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 35103-17/99
Ob-1897
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, faks 061/787-923.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: razpis se nanaša na izbiro najugodnejšega izvajalca pri izvedbi zemeljskih del za rekonstrukcijo občinskih
cest na območju Občine Dobrepolje za
čas od datuma izbire najugodnejšega
izvajalca do leta 2002, ter ostalih manjših zemeljskih del. Obseg in vrednost
del za posamezno leto bo določen na
podlagi vsakoletno sprejetega občin-

Stran

1402 / Št. 16 / 19. 3. 1999

skega proračuna. Ocenjena vrednost del
za leto 1999 je 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Dobrepolje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del v letu
1999 je marec 1999, dokončanje avgust
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija in vse ostale informacije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, v prostorih
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. Razpisno dokumentacijo
je možno zahtevati 5 delovnih dni od objave
tega razpisa.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu 7.000 SIT na ŽR 50130-630-810288.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: zadnji rok za oddajo
ponudb, katere je dostaviti v zapečatenih
ovojih, žigosanih s štampiljko ponudnika na
Občino Dobrepolje, je 20. koledarski dan
od objave razpisa v Uradnem listu RS, do
8.30. Če dan oddaje pade na dela prost
dan, je ponudbe treba oddati prvi naslednji
delovni dan do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprednja stran ovoja mora
biti opremljena z naslednjim naslovom in
oznako Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, “Zemeljska dela
na občinskih cestah – Ne odpiraj – Ponudba”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Dobrepolje, o datumu odpiranja ponudb pa
bodo ponudniki obveščeni naknadno.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
15% od vrednosti predvidene investicije za
leto 1999, kar znaša 3,750.000 SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila se bodo
vršila na podlagi pogojev navodila o izvrševanju proračuna.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od datuma,
ko preteče tri dni od oddaje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference s področja razpisanih del 30,
– popolnost ponudbe 10,
– način plačila in fiksnost cen 10,
– opcija ponudbe 5,
– ponudbena cena na enoto 30,
– garancijski rok za izvedena dela 10,
– dodatne ugodnosti: popusti, krediti 5.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.
18., 19., 20.
Občina Dobrepolje
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Ob-1909
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitev – programska oprema v okvirni vrednosti 140,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: sedež poslovnih enot,
TOS in centralnih skladišč Maribor in Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: takoj po podpisu pogodbe in do 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
splošno položnico na žiro račun št.
51800-601-180.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 8. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe
5% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do 31. 5. 1999,
– bančno garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene vrednosti bo
moral ponudnik predložiti v primeru, če bo
izbran,
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od pogodbene vrednosti bo moral ponudnik izročiti
naročniku ob primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: z virmanom
30 dni od prevzema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da zagotavlja funkcionalno specifikacijo. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, ki
izpolnjuje izločitvene kriterije iz predhodnih
alinej te točke, preveritev delovanja programa pri uporabniku iz ponudnikove referenčne liste,
– da upošteva rok izvedbe,
– da ima produkt, ki je predmet ponudbe, ustrezen certifikat za podporo leta 2000
in ga je izdala pooblaščena institucija,
– da ima v rednem delovnem razmerju
najmanj 20 redno zaposlenih ljudi,
– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kompleksnost ponudbe – 40%,
– standardi Pošte Slovenije – 15%,
– reference ponujenega produkta instaliranega v enem ali več podjetjih z najmanj
2000 zaposlenimi – 15%,
– cena s ceno letnega vzdrževanja –
30%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 18. 12. 1998 pod
št. 8969, objava o izidu pa dne 19. 3. 1999.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 9/99
Ob-1923
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava reprodukcijskega materiala – ognjevzdrževalni betoni.
Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je maj–
avgust 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdrževanja naprav (Polona Leskovšek), Ob železnici 27, Trbovlje.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 13. 4. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Sektor vzdrževanja naprav,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v prostorih TET, dne
13. 4. 1999 ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 13. 4.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-1928
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za ureditev odvodnih raz-

Št.

mer na Senožeškem potoku skozi naselje Senožeče vključno z območjem pri
gostišču Stari Grad, PZI.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
2,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpis ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: štiri mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Koper, 6000 Koper, Pristaniška 12,
telefon 066/38-496.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990- 219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999
ob 9.30, na naslovu: Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
100.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnosjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Lucijan Korva, tel. 066/38-496.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1929
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za sanacijo pregrade na izlivu Tolminke, projekt sanacijskih del.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
2,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri mesece po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Cankarjeva 62, telefon 065/23-140
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 1999
ob 9.30, na naslovu: Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
125.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zako-
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nom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Zdenko Nuzdorfer, tel. 065/23-140.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-1930
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za sanacijo struge in plazu
v Zakrižju nad Cerknim, PGD.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pet mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Cankarjeva 62, telefon 065/23-140
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 1999
ob 9. uri na naslovu Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
150.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informaci-

Št.

je posreduje kontaktna oseba Zdenko Nuzdorfer, tel. 065/23-140.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1931
1. Naročnika, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, faks 061/178-40-52 in Občina Železniki, 4228 Železniki, Češnjica 48.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za ureditev Selške Sore
skozi Železnike, idejni projekt in delno
PGD.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
7,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnika ne bosta upoštevala variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: štiri mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Kranj, 4000 Kranj, Mirka Vadnova 5,
tel. 064/241-641.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999
ob 10. uri, na naslovu: Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna
soba.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
380.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnika financirata razpisana dela: URSVN iz sredstev proračuna RS v višini 50%, in Občina Železniki
v višini 50%. Plačila se poravnavajo v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnika bosta sklepala pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
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– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Dušan Čop,
tel. 064/241-641.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1932
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za ureditev Višnjice od sotočja s Stiškim potokom do Višnje Gore,
PGD.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
3.500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: štiri mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, telefon
063/451-830.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999
ob 8.30, na naslovu: Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
175.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Franci Šala,
tel. 061/344-080.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1933
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za ureditev Kamniške Bistrice od Bišč do izliva, PGD.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šest mesece po sklenitvi pogodbe .
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, telefon
063/451-830.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
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stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro računa številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
13. 4. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
450.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnosjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Franci Šala,
tel. 061/344-080.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1934
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za ureditev potoka Borovak, PGD-PZI.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
1,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: štiri mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Novo mesto, 8000 Novo mesto, Novi
trg 9, telefon 068/322-650.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro računa številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 1999
ob 10.30, na naslovu: Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
80.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
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– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Slobodan Novakovič, tel. 068/322-650.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1935
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za sanacijo hudournikov –
pritokov Sopote na širšem območju Radeč, PGD-PZI.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
4,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: štiri mesece po sklenitvi pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Novo mesto, 8000 Novo mesto, Novi
trg 9, telefon 068/322-650.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 1999
ob 10. uri naslovu Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
225.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Slobodan Novakovič, tel. 068/322-650.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1936
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije: Savinja – Laško ukrepi za
povečanje poplavne varnosti, PGD.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
Laškega.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šest mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Celje, Škvarčeva 4, 3000 Celje, telefon 063/451-830
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo
ponudnik nakaže na žiro račun številka
50100-630-10014, sklic na številko 18
25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999
ob 9. uri na naslovu Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, II. nadstropje, sejna
soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
400.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnosjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma se-
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stavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Matija Marinček, tel. 063/451-830.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1937
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za ustalitveno zaplavni objekt na Prušnikovem, PGD-PZI.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
2,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
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navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: štiri mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Maribor, 2000 Maribor, Krekova
17/II, telefon 062/229-47-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo
ponudnik nakaže na žiro računa številka
50100 630 10014, sklic na številko 18
25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999
ob 12.30, na naslovu: Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
125.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
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– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba ga Nevenka
Colnarič, tel. 062/229-47-00.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1938
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za Konsolidacijsko zaplavne pregrade in pragove na Farnem potoku, PGD-PZI.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
2,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: štiri mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Maribor, 2000 Maribor, Krekova
17/II, telefon 062/229-47-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999
ob 12. uri na naslovu Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
100.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba ga Nevenka
Colnarič, tel. 062/229-47-00.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1939
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za Ustalitveno – zaplavno
pregrado na Radoljni, PGD-PZI.
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Ocenjena
vrednost
naročila
je
3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: štiri mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Maribor, 2000 Maribor, Krekova
17/II, telefon 062/229-47-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999
ob 11.30 na naslovu Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
150.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
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pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba Nevenka Colnarič, tel. 062/229-47-00.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-1940
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za ureditev sotočja reke Mislinje s Suhadolnico, idejni projekt.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
7,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na območju
urejanja.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šest mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Maribor, 2000 Maribor, Krekova
17/II, telefon 062/229-47-00.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 9. 4. 1999
vsak delovnik med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudnik nakaže na žiro račun številka 50100-630-10014, sklic na številko
18 25210-7141990-219299.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999
ob 11. uri, na naslovu: Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, I. nadstropje, sejna
soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
375.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
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in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje sklenitev
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma 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 proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih osem dopolnjenih
in tekočega leta maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela opravi brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena razpisanih del maks.
40 točk,
– trajanje razpisanih del maks. 5 točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne strokovne informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu kjer so
dvignili razpisno dokumentacijo, informacije posreduje kontaktna oseba ga. Nevenka
Colnarič, tel. 062/229-47-00.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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Ob-1949
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, faks
063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet javnega naročila je
zamenjava ponovnega pregrevalnika 2
na bloku 5 Termoelektrarne Šoštanj.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
130,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval samo
celovite ponudbe, kjer ponudnik ponudi vse
storitve v okviru razpisanega dela.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– začetek: 15. 5. 1999,
– zaključek: 1. 8. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar
18,
3325
Šoštanj,
tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 3. 1999
do 8. 4. 1999, v času od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v vrednosti
60.000 SIT nakažite na ŽR TE Šoštanj,
št. 52800-601-24048, sklic na številko
00 610-9901. PD je zajet v ceno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 4. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, soba št. 1.21, komerciala, prevzemnica Jana Gorčan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 11. uri, v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti ponudnika
(cena brez PD), z veljavnostjo do 28. 7.
1999.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 4. 1999
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Delež
Cena in plačilni pogoji
Reference ponudnika na enakih
ali podobnih delih
na termoenergetskih objektih
Tehnološka opremljenost izvajalca
Reference kadrov
Finančna moč podjetja
Skupaj

25%
30%
15%
15%
15%
100%

18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Viktorju
Robniku,
dipl.
ek.,
tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485;
– za tehnični del pri Jožetu Lenart, dipl.
inž. str., tel. 063/4203-241, faks
063/4203-485.
19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 601-2/99
Ob-1952
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-275, faks 0601/64-011.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev investitorskega inženiringa in strokovnega nadzorstva nad gradnjo osnovnošolskega prostora za prehod na 9 letno OŠ
izobraževanje, vse v obsegu, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost naročila je ca.
26,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu najugodnejšega izbranega ponudnika
in na območju Občine Zagorje ob Savi.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti ime in priimek ter
strokovno kvalifikacijo odgovornega vodje
celotnega projekta, s podatki o njegovem
strokovnem izpitu in včlanitvi v inženirsko
zbornico Slovenije ter osebnimi referencami.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo vsa razpisana
dela v paketu oddal enemu izvajalcu, zato
mora biti ponudba izdelana za celoten obseg iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvsem pričetek storitve je takoj po podpisu pogodbe o izvedbi
javnega naročila, potek in dokončanje pa
skladno s terminskim planom, ki ga predvidi
ponudnik s tem, da morajo biti vsa dela
končana do pričetka šolskega leta
2003/04.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410
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Zagorje ob Savi, Blanka Šmit, tel.
0601/64-275.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15 dni po objavi
tega razpisa.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v 30 dneh po izidu razpisa do 12. ure, v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba – šolski prostor”. (Kolikor je 30 dan praznik, sobota
ali nedelja, je možno ponudbo predložiti
prvi naslednji delovni dan do 12. ure). Na
kuverti mora biti razvidno ime oziroma firma ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, C.
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 35 dan, računajoč od dneva objave javnega razpisa ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
(Kolikor je 35. dan nedelja, praznik ali
sobota, bo odpiranje prvi naslednji dan ob
isti uri, v istih prostorih.)
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zaradi zavarovanja resnosti ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti, s trajanjem
garancije do izteka opcije ponudbe. Garancijo bo naročnik vnovčil, kolikor izbrani izvajalec ne bo hotel podpisati ponudbi priložene pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ponudnik naj navede pogoje financiranja in plačil ter morebitne spremenljivosti cene, glede na trajanje storitve, vendar plačilni rok ne sme biti
krajši od 60 dni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo se dodeli samo enemu izvajalcu.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti k ponudbi naslednjo dokumentacijo:
– overovljene podatke o registraciji, ki
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih del,
– parafiran vzorec pogodbe,
– predračun za izvedbo posamezne faze
del,
– način obračunavanja del oziroma pogoje, pod katerimi je pripravljen zagotavljati
fiksnost cen,
– terminski plan izvedbe storitev,
– predlog načina zavarovanja izpolnitve
obveznosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– navedbo pooblaščene osebe za dodatna pojasnila,
– reference ponudnikov s področja razpisanih del,
– vse ostale priloge, skladno z določili
zakona o javnih naročilih in uredbo o obvezni vsebini razpisne dokumentacije ter priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Št.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni od
dneva objave.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: razvidno iz razpisne dokumentacije.
19., 20.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-1958
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave
Kranj, ocenjena vrednost naročila:
660.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Kranj - Izpostave
Jesenice, Cesta maršala Tita 86, Jesenice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in
so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta z možnostjo podaljšanja, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva v proračunu in bo izvajalec zagotavljal vse razpisne zahteve.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije - Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-84-922, soba P 03.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 1999
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 3. 1999 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni Urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, soba št. P 3. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “ Ponudba - Ne odpiraj “ in
s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska 12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
30. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 3. 1999
do 12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9/a.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 22. 1. 1999 pod
št. 496.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-1959
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Nova
Gorica, ocenjena vrednost naročila:
816.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Nova Gorica Izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva ul. 28,
Ajdovščina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in
so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.

Stran

1414 / Št. 16 / 19. 3. 1999

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve
z dnem podpisa pogodbe za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja, v kolikor bodo
za to zagotovljena sredstva v proračunu in bo
izvajalec zagotavljal vse razpisne zahteve.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava republike Slovenije - Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-84-922, soba P 03.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 1999
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni Urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, soba št. P 3. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “ Ponudba - Ne odpiraj “ in
s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999 ob 11. uri v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska 12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 30. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9/a.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 22. 1. 1999 pod
št. 487.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 068-6/98-44
Ob-1976
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
3214 Zreče, tel. 063/757-17-00, faks
063/762-498, kontaktna oseba Maksimiljan Repič.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejnega projekta za kanalizacijo:
A) Zreče
–
ocenjena
vrednost:
13,000.000 SIT,
B) Stranice – ocenjena vrednost
4,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: A) Zreče, B) Stranice.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot v
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: A) Zreče, B) Stranice.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, tel. 063/757-17-00 ali GSM
041/672-147, faks 063/762-498, kontaktna oseba Maksimiljan Repič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50720-630-10173.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izdelavo IP za kanalizacijo: A) Zreče, B)
Stranice. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 12.uri v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji se bodo
dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z
razpisno dokumentacijo.
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 dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 45 dni od
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji, kontaktna oseba
Maksimiljan Repič, tel. 063/757-17-00 ali
GSM 042/672-147. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
19., 20.
Občina Zreče

Zbiranje ponudb
Št. 29/0
Ob-1828
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 1. točki
54. člena zakona o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 10. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna komisija je izmed treh
prispelih ponudb izbrala ponudbo, ki je tehnično in komercialno najugodnejša, ponudnik pa razpolaga tudi z zahtevano tehnično
opremo in ustreznimi strokovnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NUKEL, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava idejnega projekta (CDP) in projekta za izvedbo (DMP) za zamenjavo
kontrolnega sistema na SG BD sistemu.
7. Pogodbena vrednost: 11,687.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,697.600 SIT, 11,687.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: najoptimalnejša ponudba je bila ponudba NUKEL
Krško.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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
Razveljavitev
Št. 5-3/1-99
Ob-1913
Generalni direktor Pošte Slovenije je dne
10. 3. 1999 št. 5-3/24002/7-99 sprejel
sklep o razveljavitvi najugodnejšega ponudnika za izdelavo programske opreme sklep
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št. 5-3/24200/5-99 z dne 19. 2. 1999
OUR SPACE, d.o.o., Malnarjeva ul., Ljubljana, v skupni vrednosti 168,000.000 SIT.
Utemeljitev sklepa: komisija je pri ponovnem pregledu razpisne in ponudbene
dokumentacije ugotovila, da so bili razpisni
pogoji /merila za ocenitev ponudb/ ohlapno nastavljeni, zato je predlagala razveljavitev sklepa in ponovni razpis z bolj natančnimi merili za oceno ponudb.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 005-1/99-100
Ob-1753
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik ni izbral ponudnika, ker
je bila od predloženih ponudb samo ena
popolna.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999, Ob-519.
Stanovanjski sklad
občine Šentjur pri Celju
Ob-1754
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Vižmarje
Brod, Na gaju 2, 1210 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnitev pogojev iz 14. člena
javnega razpisa, Ob-1003 in 10. točke navodil za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
III. skupina: meso in mesni izdelki:
1. MIR, mesna industrija, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona,
2. Pomurka Trženje Ljubljana, d.o.o.,
Parmova 45, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Na gaju 2, 1210 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
III. skupine: meso in mesni izdelki.
7. Pogodbena vrednost: 3,158.340 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: III. skupina: meso in mesni izdelki:
3,165.600 SIT, 2,605.640 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-1003.
Osnovna šola Vižmarje Brod
Ob-1755
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13,
1411 Izlake, tel.-faks 0601/73-507.

Št.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 16. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno vsem
ponudnikom, ki so se javili na posamezne
dele skupin živil in materiala za prehrano.
6. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s ponudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
odvisno od števila ponujenih artiklov v posamezni skupini od posameznega ponudnika.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-90 z dne 28. 12. 1998.
Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski, Izlake
Št. 527/99
Ob-1756
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola
Antona Žnideršiča, Rozmanova 25b, 6250
Ilirska Bistrica, kontaktna oseba Karmen Šepec, tel. 067/41-541, faks 067/41-072.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 3. 1999 ob 12. uri, v
prostorih OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cena, dosedanje izkušnje, lastna proizvodnja, posebne ugodnosti,
celovitost opisa, skladnost vsebine, posebne ugodnosti.
Strokovna komisija ni v delu sveža zelenjava in suhe stročnice ter sadje izbrala nobenega ponudnika, saj v skladu z določili
ZJN za navedeni skupini ni prejela dveh
popolnih ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) KGZ Postojna, Tržaška c. 45, 6230
Postojna,
b) Mercator poslovni sistem Trgovina
Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
c) Mesarstvo Puc, Cankarjeva 37, 6250
Ilirska Bistrica,
d) Ilirija trgovina, d.d., Vojkov drevored
28, 6250 Ilirska Bistrica,
e) Kras Commerce, d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana,
f) Brumec Ručigaj, Testenova 55, 1234
Mengeš,
g) Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000
Ljubljana,
h) Fructal živilska ind., Tovarniška c. 7,
5270 Ajdovščina,
i) Žito PT Ljubljana, Šmartinska c. 154,
1529 Ljubljana,
j) Pekarna Pečjak, Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica,
k) Pekarna Slava, Vilharjeva 4a, 6250
Ilirska Bistrica,

16 / 19. 3. 1999 / Stran 1415
l) Mlinotest pekarna Ilirska Bistrica, Cankarjeva 24, 6250 Ilirska Bistrica.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Žnideršiča, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska
Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah.
7. Pogodbena vrednost:
a) mleko in mlečni izdelki: 1,800.000 SIT,
b) meso in mesni izdelki: 3,800.000 SIT,
c) ribe in konzervirane ribe: 330.000 SIT,
d) jajca: 109.000 SIT,
e) olja in izdelki: 450.000 SIT,
f) sveža zelenjava in suhe stročnice:
1,000.000 SIT,
g) zamrznjena in konzervirana zelenjava:
160.000 SIT,
h) sadje: 1,000.000 SIT,
i) zmrznjeno in konzervirano sadje:
190.000 SIT,
j) sadni sokovi in sirupi: 1,700.000 SIT,
k) žita, mlevski izdelki in testenine:
800.000 SIT,
l) zamrznjeni izdelki iz testa: 350.000 SIT,
m) kruh in pekovsko pecivo: 2,300.000
SIT,
n) slaščičarski izdelki in keksi: 650.000
SIT,
o) ostalo prehrambeno blago: 600.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) mleko in mlečni izdelki: 2,472.618
SIT, 698.170 SIT,
b) meso in mesni izdelki: 3,501.630 SIT,
250.586 SIT,
c) ribe in konzervirane ribe: 81.496,80
SIT, 70.560 SIT,
d) jajca: 74.166 SIT, 66.880 SIT,
e) olja in izdelki: 428.401,20 SIT,
19.964,91 SIT,
f) sveža zelenjava in suhe stročnice:
538.069,60 SIT,
g) zamrznjena in konzervirana zelenjava:
295.680 SIT, 134.023,13 SIT,
h) sadje: 905.873 SIT,
i) zmrznjeno in konzervirano sadje:
77.429,11 SIT, 16.345 SIT,
j) sadni sokovi in sirupi: 2,381.992 SIT,
1,425.720 SIT,
k) žita, mlevski izdelki in testenine:
495.425,70 SIT, 77.645,40 SIT,
l) zamrznjeni izdelki iz testa: 873.601
SIT, 806.014,75 SIT,
m) kruh
in
pekovsko
pecivo:
2,720.031,51 SIT, 1,692.969,81 SIT,
n) slaščičarski
izdelki
in
keksi:
422.053,28 SIT, 10.376,15 SIT,
o) ostalo
prehrambeno
blago:
899.795,60 SIT, 284.960,44 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999.
Osnovna šola Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica
Ob-1757
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290
Sevnica, z enotami DU Sevnica in DU Brežice,
tel. 0608/461-400, faks 0608/41-643.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, reference,
sposobnost izvedbe naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol Ljubljana, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, Dom upokojencev Brežice, Prešernova 13, 8250 Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko.
7. Pogodbena vrednost: 15,495.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: odstopanje v vrednosti najvišje in najnižje ponudbe je bilo 81.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca
Št. 5/99
Ob-1758
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, Dijaška ulica 12b,
5220 Tolmin.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna komisija je uporabila
vsa merila iz razpisa in razpisne
dokumentacije, razvidne iz objave naročila
(21. člen ZJN): cena – 6 točk, kvaliteta
izdelkov – 6 točk, dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk, lastna proizvodnja – 4 točke,
posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik
– 3 točke, plačilni rok – 2 točki, celovitost
opisa – 1 točka, skladnost vsebine z zahtevami naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:
1. Mlekarna Planika Kobarid, Gregorčičeva 32, Kobarid,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
3. Agroind Vipava 1894, Vinarska
c. 5, 5271 Vipava,
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
1.-2. MIP, d.d., p. p. 262, Panovška 1, Nova Gorica,
1.-2. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva
10, 2250 Ptuj,
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
1.-2. Alpkomerc Tolmin, Postaja 4,
Most na Soči,
1.-2. Grosist Gorica, d.d., Nikole
Tesle 10, Šempeter pri Gorici,
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
1. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska
38, Šempeter pri Gorici,
2. Alpkomerc Tolmin, Postaja 4,
Most na Soči,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
5. olja in izdelki – razpisni obrazec
7d:
1. Alpkomerc Tolmin, Postaja 4,
Most na Soči,
2. Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10, Šempeter pri Gorici,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– razpisni obrazec 7e:
1. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska
38, Šempeter pri Gorici,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – razpisni obrazec 7f:
1. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska
38, Šempeter pri Gorici,
8. sadje – razpisni obrazec 7g:
1. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska
38, Šempeter pri Gorici,
9. konzervirano sadje – razpisni obrazec 7h:
1. Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10, Šempeter pri Gorici,
10. sadni sokovi – razpisni obrazec 7i:
1. Fructal živilska industrija, d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
2. Poslovni sistem Mercator, Trgovina Ljubljana, Spodnja Idrija,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7j:
1. Poslovni sistem Mercator, Trgovina Ljubljana, Spodnja Idrija,
2. Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10, Šempeter pri Gorici,
12. zmrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7k:
1. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana,
13. kruh in pekovsko pecivo – razpisni obrazec 7l:
1. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana,
2. Mlinotest – Pekarna Tolmin,
d.o.o., Ulica Padlih borcev 11a, Tolmin,
14. slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7m:
1. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana,
2. Mlinotest – Pekarna Tolmin,
d.o.o., Ulica Padlih borcev 11a, Tolmin,
15. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7n:
1. Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10, Šempeter pri Gorici,
2. Alpkomerc Tolmin, Postaja 4,
Most na Soči.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, Dijaška 12b, 5220 Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– olja in izdelki,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava,
– sadje,
– konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zmrznjeni izdelki iz testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki in keksi,
– ostalo prehrambeno blago.

7. Pogodbena vrednost: 11,210.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 2,655.398,85 SIT, 2,044.521,15 SIT,
b) 2,183.993 SIT, 1,272.000 SIT,
c) 136.500 SIT, 26.822 SIT,
č) 88.000 SIT, 77.431, 20 SIT,
d) 203.619,20 SIT, 194.097,40 SIT,
e) 1,102.569 SIT, 1,102.569 SIT,
f) 25.123 SIT, 17.217,40 SIT,
g) 673.130 SIT, 20,897,45 SIT,
h) 21,159 SIT, 15,348 SIT,
i) 1,028.591,70 SIT, 780.912,20 SIT,
j) 214.217 SIT, 178.720,30 SIT,
k) 122.787 SIT, 122.787,14 SIT,
l) 2,097.450 SIT, 1,883.072 SIT,
m) 293.512,40 SIT, 151.240 SIT,
n) 699.008,20 SIT, 500.714,80 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-273.
Osnovna šola Franceta Bevka, Tolmin
Št. 403-12/98
Ob-1759
1. Naročnik, poštni naslov: Pohorje Mirna, p.o., 8233 Mirna.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nobeden od ponudnikov nima
ustreznih referenc iz zahtevanega področja, navedenega v razpisni dokumentaciji –
segrevanje surovcev iz Al in Al zlitin, kar je
bil bistveni element ponudbe in meril (merila, navedena v razpisu so: ustreznost tehničnim zahtevam, reference za že izvedene
peči za enako uporabo; segrevanje okroglih surovcev iz Al in Al zlitin za kovanje,
ekonomsko sprejemljiva cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji), ki bi
garantirala dobro izvedbo posla. Zato naročnik ni izbral izvajalca in se postopek po
tem razpisu zaključi brez oddaje naročila.
Javni razpis se ponovi.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,000.000 SIT, 12,903.376 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998,
Ob-8299.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni
Št. 462-02/4-99/0420-002
Ob-1760
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/140-10-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
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– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– reference,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za izobraževanje tujih jezikov po carinarnicah in na Carinski upravi:
Panteon, d.o.o., Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina dodeljenih del: izobraževanje tujih jezikov:
– 60-urni tečaji tujega jezika za skupini
do 15 udeležencev,
– individualni tečaji,
– priprava na mednarodne tečaje za skupino od 2 do 5 udeležencev.
7. Pogodbena vrednost celotnega javnega naročila je 14,000.000 SIT oziroma
– za CURS 7,000.000 SIT,
– za Carinarnico Celje 500.000 SIT,
– za Carinarnico Dravograd 500.000 SIT,
– za Carinarnico Jesenice 800.000 SIT,
– za Carinarnico Koper 900.000 SIT,
– za Carinarnico Ljubljana 800.000 SIT,
– za lokacijo Brežice 500.000 SIT,
– za Carinarnico Maribor 1,200.000 SIT,
– za Carinarnico Murska Sobota
900.000 SIT ter
– za Carinarnico Sežana 900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za 60-urno izobraževanje za skupino do
15 udeležencev na carinarnico 284.130 SIT
in 496.230 SIT,
– za individualne tečaje na uro 5.325 SIT
in 5.857,50 SIT ter
– za pripravo na mednarodne tečaje na
uro za skupino 2–5 udeležencev 5.948 SIT
in 6.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-1761
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Agro Center, Krško.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Mavrica, enota
Trnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sadje in zelenjava.
7. Pogodbena vrednost: 3,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,794.900 SIT, 3,340.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.
Vrtec Mavrica, Brežice

Št.

Ob-1762
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mlekarna Celeia, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Mavrica, enota
Trnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: mleko in mlečni izdelki.
7. Pogodbena vrednost: 1,650.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,390.040 SIT, 1,600.049 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.
Vrtec Mavrica, Brežice
Ob-1763
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KZ Laško, Laško.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Mavrica, enota
Trnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: mesni izdelki.
7. Pogodbena vrednost: 900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,101.223 SIT, 805.080 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.
Vrtec Mavrica, Brežice
Ob-1764
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pekarna Klemenčič, Dobova.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Mavrica, enota
Trnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kruh in pekovsko pecivo.
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7. Pogodbena vrednost: 2,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,899.850 SIT, 2,195.610 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.
Vrtec Mavrica, Brežice
Ob-1765
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mesni butik Pigi, Dobova.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Mavrica, enota
Trnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sveže meso.
7. Pogodbena vrednost: 4,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,486.819 SIT, 4,908.153 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.
Vrtec Mavrica, Brežice
Ob-1766
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Živila Kranj, Kranj in Posavje
Brežice, Brežice.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Mavrica, enota
Trnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: splošno prehrambeno
blago.
7. Pogodbena vrednost: 9,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,941.599 SIT, 3,990.510 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.
Vrtec Mavrica, Brežice
Ob-1767
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
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izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Perutnina Rostohar, Leskovec pri Krškem.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Mavrica, enota
Trnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: jajca.
7. Pogodbena vrednost: 700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 608.000 SIT, 415.680 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.
Vrtec Mavrica, Brežice
Ob-1772
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, Javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnično popolna in ponudbeno
najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MINS NO1, d.o.o., Podjetje
za trgovino, storitve, gradbeništvo, Ljubljanska cesta 13c, 3320 Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sidro I 10000 kosov, sidro II 4500 kosov, sidro III 5000 kosov,
lepilne patrone 40000 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 97,818.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 97,818.000 SIT, 99,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Ob-1796
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): na podlagi zbiranja ponudb.
3. Datum izbire: 1. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Preussag Noell, Brockweg
75, D – 48234 Dulmen.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakladalno-napredovalni
stroj za rudarstvo.
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7. Pogodbena vrednost: 177,360.300
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 195,404.400 SIT, 177,360.300 SIT.
11., 12., 13.
Premogovnik Velenje, d.d.
Ob-1797
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 ventilacijskih cevi – ponovitev.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 19. 2. 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: Omnikom, d.o.o., Šuštarjeva 7, 1420 Trbovlje.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: količine iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: okvirna vrednost pogodbe: 9,547.305 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih!): ponudnik je trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,596.450 SIT, 9,429.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 6 z
dne 29. 1. 1999, Ob-546.
RTH Trbovlje, d.o.o.
Ob-1798
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 pisarniškega materiala z oznako podjetja.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 10. 2. 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: PGK, s.p., Naselje Aleša
Kaple 7, 1430 Hrastnik.
6.(a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrste in količine iz razpisne
dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost: 1,919.880 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih!): ponudnik je proizvodno podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,089.008 SIT, 1,919.880 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 6 z
dne 29. 1. 1999, Ob-541.
RTH Trbovlje, d.o.o.
Ob-1806
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo pisarniškega materiala.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, plačilni pogoji in druga
merila iz razpisne dokumentacije.
Prijave podjetij so ustrezale razpisnim pogojem, zato je bila sposobnost podeljena
vsem prijavljenim podjetjem.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Birooprema, d.d., Dunajska c. 121,
1000 Ljubljana,
– Pomurska založba, d.d., Lendavska 1,
9000 Murska Sobota,
– Mercator Poslovni sistem, d.d., Mercator Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana.
– Cankarjeva založba, d.d., Kopitarjeva
2, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
pogodbena vrednost je 13,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999.
13.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 402-1/99-3
Ob-1807
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, konkurenčnost cen, plačilni pogoji, fiksne cene, plačilni roki, druge ugodnosti.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: podpisnik pogodbe Uni-Biro, d.o.o., Brnčičeva 7, 1231 Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,456.999 SIT/letno, 5,098.268,10
SIT/letno.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-351.
Urad RS za intelektualno lastnino
Št. 01036/00
Ob-1804
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: 4. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ocena strokovne komisije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za nabavo 55 kosov namiznih strojev za
štetje bankovcev Glory GFB-500 se izbere
dobavitelj B.T.C., d.o.o., Šercerjeva 8, 2380
Slovenj Gradec, po ceni 204.750 SIT,
– za nabavo 87 kosov telefaksov Canon
L-250 se izbere dobavitelj Birox, d.o.o., Celovška 189, 1000 Ljubljana, v vrednosti po
ceni 73.235,28 SIT,
– za nabavo 26 kosov fotokopirnih strojev Canon NP-6028 RDF se izbere dobavitelj Avtotehna Canon, d.o.o., Celovška 175,
1000 Ljubljana, po ceni 492.632 SIT,
– za nabavo 7 kosov namiznih žigosnih
strojev Klussendorf 280 se izbere dobavitelj Avtotehna Canon, d.o.o., Celovška 175,
1000 Ljubljana, po ceni 1,196.998,60 SIT,
– za nabavo 33 kosov UV svetilk ID-2 se
izbere dobavitelj MK Biro oprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana, po ceni 22.500 SIT,
– izbor za nabavo 4 kosov strojev za vezanje svežnjev ni bil izvršen, ker ponudnik ni
izpolnjeval pogojev iz razpisa, zato se v skladu z drugim odstavkom 34. člena ponovi
razpis za stroje za vezanje svežnjev.
6. (a) Kraj dobave: pošte v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: po specifikaciji.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,786.750 SIT delna ponudba,
901.230 SIT delna ponudba.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-276.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 187
Ob-1820
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo
blaga brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 2. 1999.

Št.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popust,
– cena,
– dobavni rok,
– reference,
– nudenje blaga izven specifikacije,
– kvaliteta vzorcev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop C:
– Repar, s.p., Ljubljanska c. 20, Grosuplje,
– MA-JA GRAFIKA 22, d.o.o., Režiška
22e, Logatec.
6. (a) Kraj dobave:
1. ZPIZ Slovenije Kolodvorska 15,
Ljubljana,
2. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Celje, Gregorčičeva 5a, Celje,
3. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Koper, Pristaniška 12, Koper,
4. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Kranj, Stara cesta 11, Kranj,
5. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Maribor, Sodna ul. 15, Maribor,
6. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Murska Sobota, Kocljeva 12b, Murska Sobota,
7. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Nova Gorica, Kidričeva 13, Nova Gorica,
8. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Novo mesto, Prešernov trg 9, Novo mesto,
9. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Ravne na Koroškem, Ul. Ob Suhi 22b, Ravne na Koroškem,
10. ZPIZ Slovenije, izpostava Jesenice, Titova 73, Jesenice,
11. ZPIZ Slovenije, izpostava Trbovlje, Sallaumines 2, Trbovlje,
12. ZPIZ Slovenije, izpostava Velenje,
Prešernova 7, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– za sklop C – obrazci za potrebe zavoda, se javno naročilo odda izbranima ponudnikoma REPAR, s.p., Ljubljanska c. 20,
1290 Grosuplje in MA-JA GRAFIKA 22,
d.o.o., Režiška 22e, Logatec.
7. Pogodbena vrednost: za sklop C:
60,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za sklop C: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop C: 60,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998;
Ob-8705.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-1821
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Vrtec
Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17,
1295 Ivančna Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep sprejet 18. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 16
veljavnih (pravočasnih in pravilno opremljenih) ponudb. Neveljavnih ponudb ni bilo. Na
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odpiranju ponudb ni bila izločena nobena
ponudba zaradi nepopolnosti.
Pri oceni vseh ponudb je naročnik upošteval vsa merila, ki so bila podana v razpisni dokumentaciji. Merila za izbiro so bila:
najnižja končna cena in ostala merila, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji; teža
in upoba meril 21. člen ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– meso in mesni izdelki:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10,
Novo mesto;
– kruh in pekovsko pecivo:
– Žito PT Pekarstvo in testninarstvo,
d.d., Ljubljana;
– zmrznjene ribe:
– Mercator Poslovni sistem, d.d.,
Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;
– jajca:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10,
Novo mesto;
– krompir:
– Kavšek Jože, Grm 1, Šentvid pri
Stični;
– mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva
63, Ljubljana;
– sadje in zelenjava:
– Emona Blagovni center, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, Ljubljana;
– drugo prehrambeno blago:
– Mercator Poslovni sistem, d.d.,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: VVZ Vrtec Ivančna
Gorica:
– enota Čebelica: Šentvid pri Stični 48a,
Šentvid pri Stični,
– enota Marjetica, Cesta II. grupe odredov 16, Ivančna Gorica,
– enota Miška, Stična 24, Ivančna Gorica,
– enota Polžek, Ciglarjeva 27, Višnja
gora.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano za čas od 1. 3.
1999 do 31. 12. 1999.
7. Pogodbena vrednost:
– meso in mesni izdelki. 4,000.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 1,800.000
SIT,
– zmrznjene ribe: 200.000 SIT,
– jajca: 200.000 SIT,
– krompir: 250.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,700.000 SIT,
– sadje in zelenjava: 3,000.000 SIT,
– drugo prehrambeno blago: 3,850.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– meso in mesni izdelki: 3,172.566 SIT,
3,051.282 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 1,644.075
SIT, 1,554.497 SIT,
– zmrznjene ribe: 207.900 SIT,
174.000 SIT,
– jajca: 210.000 SIT, 151.000 SIT,
– krompir: 555.000 SIT, 240.000 SIT.
– mleko in mlečni izdelki: 2,474.683 SIT,
1,843.040 SIT,
– sadje in zelenjava: 3,000.000 SIT,
2,569.650 SIT,
– drugo prehrambeno blago: 2,745.806
SIT, 2,396.597 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 18. 1. 1999.
VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Št. 530
Ob-1822
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje, Kidričeva 21, tel.
063/401-821, faks 897-11-50.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 10. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sposobnost po 50. členu
se prizna naslednjim ponudnikom:
skupina A: sadje in zelenjava:
A/1 – sadje južno:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
A/2 – sadje domače:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
3. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj;
A/3 – zelenjava:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
skupina B: kruh in pekovsko pecivo:
1. ŽITO pekar. in testeninarstvo Ljubljana, Šmartinska 154,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3. Presta, d.o.o., Velenje, Cesta talcev 2,
4. Klasje MPP, Prešernova 23, Celje,
5. Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov
trg 35, Žalec,
6. Nobis M, d.o.o., Ločica 51/j, Polzela;
skupina C: mlevski izdelki in testenine:
1. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd,
2. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
skupina D: meso in mesni izdelki:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
3. Celjske mesnine, d.d., Celje, Cesta v Trnovlje 17,
4. Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,
5. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj,
6. Mesarija Strašek Štefan, s.p., Stari
trg 11, Slovenske Konjice;
skupina E: mleko in mlečni izdelki:
1. Mariborska mlekarna, d.d., Maribor, Osojnikova 5,
2. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
4. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
5. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj,
Trg svobode 12,
6. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63;
skupina F: vložena zelenjava in sadje:
1. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd,
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2. Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
Ljubljana,
3. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
4. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
skupina G: zamrznjena zelenjava in
izdelki:
1. Mariborska mlekarna, d.d., Maribor, Osojnikova 5,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
4. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj,
Trg svobode 12,
5. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63;
skupina H: sokovi in sirupi:
1. Nektar, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
Brunčičeva 3,
2. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd,
Skupina Podskupina

A

B
C
D
E
F
G
H
I
J

sadje in zelenjava
A/1 – sadje južno
A/2 – sadje domače
A/3 – zelenjava
kruh in pekovsko pecivo
mlevski izdelki in test.
meso in mesni izdelki
mleko in mlečni izdelki
vložena zelenjava in sadje
zamrznjena zelenjava in izdelki
sokovi in sirupi
jajca
splošno prehrambeno blago

3. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
4. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
skupina I: jajca:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
3. Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2;
skupina J: splošno prehrambeno blago:
1. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd,
2. Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
Ljubljana,
3. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10.
7. Pogodbena vrednost: 19,650.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19, od tega
2 nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Najvišja
ponudba

Najnižja
ponudba

502.350,00
197.225,00
969.496,50
5,411.900,00
182.310,40
5,135.718,00
2,297.452,00
642.020,00
375.417,00
656.500,00
166.500,00
1,771.909,00

453.106,50
172.275,00
719.516,00
3,356.467,00
165.075,00
4,075.780,00
1,815.750,00
539.653,80
266.820,70
352.500,00
108.000,00
1,461.071,05

11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999;
Ob-170.
13.
OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

Št. 23/99

Ob-1871

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.
3. Datum izbire: 3. 3. 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.
Merila za dodelitev naročila so bila: cena, dobavni rok, rok plačila, garancijski rok,
odzivnost servisne službe in reference po
razpisanem točkovnem sistemu, ter rezultati testiranja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Unistar d.o.o., računalniški
inženiring, Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: namizni računalniki IBM PC
300 GL PII 350, 60 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 15,743.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,238.759 SIT, 13,794.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998,
Ob-5533.
13., 14.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 8120/1999/428

Ob-1893

1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene pozitivne reference ponudnika
za dobavo kablov NYCY v objektih ELES-a,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– potrjene
pozitivne
reference
ponudnika za dobavo kabla NYCY v objektih
izven ELES-a,
– možnost vezave ponujenih kablov na
že obstoječe kable vgrajene v objektih
ELES-a.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTP Divača, RTP Beričevo, RTP Gorica, RTP Podlog, RTP Maribor.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava krmilno-signalnih, merilnih in napajalnih kablov.
7. Pogodbena vrednost: 14,269.815
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 13,590.300
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,305.045 SIT, 14,097.823,50 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-590.
Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/1999/428
Ob-1894
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela na objektih ELES-a,
– pozitivne potrjene reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu,
– pozitivne potrjene reference ponudnika
del in podizvajalca za kvalitetno izvršena dela
v dosedanjem poteku zamenjave VN opreme
v stikališču 110 kV v RTP Beričevo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška c.
1, Velenje.
6. (a) Kraj dobave: RTP Beričevo.
(b) Vrsta obseg dodeljenih del: elektromontažna dela pri zamenjavi VN opreme v RTP Beričevo.
7. Pogodbena vrednost: 7,324.761,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,093.185 SIT, 7,324.761,20 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-449.
Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 09-14/99
Ob-1910
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

Št.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popolnost ponudbe,
– najnižja cena,
– fiksne cene,
– dosedanje dobre izkušnje s ponudnikom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Coma Commerce, d.o.o.,
Slovenčeva 93, 1113 Ljubljana.
6. (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.
7. Pogodbena vrednost: 5,430.278 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3, število popolnih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,537.612 SIT, 5,430.278 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-997.
Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica

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. 001/99
Ob-1768
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom dr. J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen).
3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, reference, druge
ugodnosti.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– Križ Darko, Majnikova 1, Ribnica,
dodelitev naročila za lokacijo Zdravstveni dom Ribnica, Majnikova 1, Ribnica za
potrebe zobozdravstvene dejavnosti –
zobotehnične storitve – odrasli in otroci
v obsegu 27.600 točk,
– Pajk Anton, Zavoda 20, Sodražica,
dodelitev naročila za lokacijo Zdravstvena postaja Sodražica, c. Not. odreda,
Sodražica, za potrebe zobozdravstvene
dejavnosti – zobotehnične storitve –
odrasli v obsegu 12.500 točk.
7. Pogodbena vrednost:
– za lokacijo Zdravstveni dom Ribnica,
Majnikova 1, Ribnica je 8,600.000 SIT,
– za lokacijo Zdravstvena postaja Sodražica, c. Not. odreda, Sodražica je
3,900.000 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja cena za točko 335,36 SIT, najnižja cena za točko: 327,77 SIT.
11., 12.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma,
Ribnica
Št. 663-05-004/99-007
Ob-1770
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– dosedanje reference na področju odnosov z javnostmi,
– cena,
– drugo (npr. strategija dela na področju
odnosov z javnostmi).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kline & Kline, d.o.o., Podjetje za marketing, Smrekarjeva 21, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odnosi
z javnostmi za leto 1999 (marec–december) in 2000.
Izvajalec bo obvezan zagotoviti stalno prisotnost enega delavca na sedežu naročnika za opravljanje navedenih nalog najmanj
8 ur dnevno vsak delovni dan.
7. Pogodbena vrednost: 3.400 SIT za
svetovalno uro in prometni davek.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-1771
1. Naročnik, poštni naslov: Obalni dom
upokojencev Koper, Krožna cena 5, 6103
Koper, ki ga zastopa direktor Dušan Vodopivec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za vsakodnevni razvoz 90
kosil ni uspel, ker po pregledu in ocenjevanju ponudb za javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev nista ostali vsaj dve ponudbi.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,424.693,50 SIT, 5,760.000 SIT.
11., 12.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 139-2
Ob-1782
1. Naročnik, poštni naslov: Javno vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d., Mirka
Vadnova 5.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis dobavitelja
brez omejitve.
3. Datum izbire: 10. marec 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena, rok garancije, cene servisiranja in rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MACO – SL, Trgovina in
storitve, d.o.o., Šempeter pri Gorici, MMP
Vrtojba.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: hidravlični bager na gosenicah, teža 16,2 t.
7. Pogodbena vrednost: 17,462.237
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: trije ponudniki, 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,882.717,10 SIT, 17,462.237 SIT.
11., 12.
Javno vodnogospodarsko podjetje
Kranj, d.d.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,041.783 SIT/mesečno, 805.140
SIT/mesečno.
11., 12.
13. Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1.
1999, Ob-107.
Urad RS za intelektualno lastnino

Ob-1783
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference podjetja in kadrov, ponujena cena, finančna sposobnost in posebne ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Proplus, d.o.o., Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem
gradnje do uporabnega dovoljenja za
Gimnazijo Slovenj Gradec.
Kraj izvedbe: Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 8,858.137 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,829.487 SIT, 8,858.137 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/99
Ob-1889
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. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: idejni projekt navezave luke Koper na AC.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na
ponovni javni razpis so se prijavili trije ponudniki. Po pregledu in oceni ponudb je
bilo ugotovljeno, da so bile vse ponudbe
popolne, vendar nobena ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije glede
bistvenih elementov ponudbe, saj ponudbene cene bistveno presegajo ocenjeno
vrednost. Glede na določilo drugega odstavka 42. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in je po četrtem odstavku 41. člena
ZJN sprejel sklep da se delo odda s sklenitvijo neposredne pogodbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84, z dne 11. 12. 1998.
14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 402/98-2
Ob-1823
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, konkurenčnost cen, plačilni pogoji, fiksne cene, plačilni roki, druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: podpisnik pogodbe: Sedea,
d.o.o., Stegne 25a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varovanje in recepcijska služba v poslovnih
prostorih državnih upravnih organov.
7. Pogodbena vrednost: 875.856
SIT/mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.

Št. 110-1/99
Ob-1890
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. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Koper-Izola – Jagodje–Lucija; idejni projekt za odsek HC
Koper–Izola.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na po-

novni javni razpis so se prijavili trije ponudniki. Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da so bile vse ponudbe popolne,
vendar nobena ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije glede bistvenih elementov ponudbe, saj ponudbene cene bistveno
presegajo ocenjeno vrednost. Glede na določilo drugega odstavka 42. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in je po četrtem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep da se
delo odda s sklenitvijo neposredne pogodbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-1891
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. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Koper-Izola – Jagodje-Lucija; idejni projekt za odsek HC
Jagodje-Lucija.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na ponovni javni razpis so se prijavili trije ponudniki. Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da so bile vse ponudbe popolne,
vendar nobena ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije glede bistvenih elementov ponudbe, saj ponudbene cene bistveno
presegajo ocenjeno vrednost. Glede na določilo drugega odstavka 42. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in je po četrtem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep da se
delo odda s sklenitvijo neposredne pogodbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-1983
1. Naročnik, poštni naslov: Urad RS
za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeno v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za lokacijo Ljubljana ponudnik Zveza
potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5,
Ljubljana in Zavod za varstvo potrošnikov,
Koprska 94, Ljubljana,
– za lokacijo Novo mesto Zavod za varstvo potrošnikov, Koprska 94, Ljubljana,
– za ostale svetovalne pisarne se razpis
ponovi.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje svetovalne dejavnosti s področja
varstva potrošnikov.
7. Pogodbena vrednost: 32,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,220.000 SIT, 4,299.192 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
Urad RS za varstvo potrošnikov
Ob-1945
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 25%,
– reference ponudnika na energetskih
podjetjih na podobnih delih v zadnjih 4 letih – 25%,
– tehnološka opremljenost izvajalca –
10%,
– reference kadrov – 15%,
– finančna moč podjetja – 15%,
– fleksibilnost in možnost interveniranja
– 10%,
– skupaj – 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TEŠ.
7. Pogodbena
vrednost:
99,743.299,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 107,799.811 SIT, 99,743.299 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-1946
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– raven celovitosti ponudbe – 10%,
– zagotavljanje postopkov in predpisane tehnologije – 10%,
– reference ponudnika pri proračunskih
porabnikih – 10%,

Št.

– reference na industrijskih objektih –
10%,
– finančna lastnih kadrov z dokazili –
20%,
– cena – 30%,
– finančna moč podjetja – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hernaus, d.o.o., Šalek 89,
3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za komunalno vzdrževanje poslovnih prostorov TEŠ.
7. Pogodbena vrednost: 14,976.685 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,654.115 SIT, 14,795.069 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-1947
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kompletnost ponudbe – 10%,
– druge ugodnosti – 10%,
– reference ponudnika – 20%,
– cena in plačilni pogoji – 50%,
– finančna moč podjetja – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Izletnik, d.d., Aškerčeva
20, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za avtobusne prevoze delavcev
TEŠ.
7. Pogodbena
vrednost:
14,998.501,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,943.083 SIT, 14,998.501,50 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-1948
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 25%,
– reference ponudnika na energetskih
podjetjih na podobnih delih v zadnjih 4 letih – 25%,
– tehnološka opremljenost izvajalca –
10%,
– reference kadrov – 15%,
– finančna moč podjetja – 15%,
– fleksibilnost in možnost interveniranja
– 10%,
– skupaj – 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Miometal, d.o.o., Maribor.

16 / 19. 3. 1999 / Stran 1423
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za vzdrževanje prašnega kurilnega sistema TEŠ.
7. Pogodbena
vrednost:
143,994.773,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 168,397.374 SIT, 71,516.273 SIT
(po izenačitvi z ostalimi ponudniki
138,487.062 SIT).
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-1956
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN).
3. Datum izbire: 1. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); reference, kvaliteta storitve,
izpolnitveni rok, cena, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Copis d.o.o., Dunajska
158, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redna
naročila zahtevnejših fotokopiranj.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost
enega izvoda vseh storitev: 3.057,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja skupna vrednost enega izvoda
vseh storitev: 4.265 SIT; najnižja skupna
vrednost enega izvoda vseh storitev: 3.057
SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 6/99.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-1957
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN).
3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); izvedbeni rok, izkušnje in reference, ustreznost ponudbe delovnim nalogam, cena, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: reprodukcijsko kartografske storitve.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost
enega izvoda vseh storitev: 399.015 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja skupna vrednost enega izvoda
vseh storitev: 511.374 SIT; najnižja skupna vrednost enega izvoda vseh storitev:
399.015 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 4/99.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Stran

1424 / Št. 16 / 19. 3. 1999

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. 99/98
Ob-1773
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca (42. člen).
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Givo, d.d., Zaloška 69, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe na objektu Mestni trg 8 v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 19,045.590
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,171.272 SIT, 19,045.590 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.
13.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1769
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
CPB 18, 8280 Brestanica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji (najugodnejša cena).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Letališka 33,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: postavitev PT 2 ×
114 MW v TE Brestanica – gradbena
dela, j. p. TEB, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
7. Pogodbena
vrednost:
789,597.357,61 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 847,242.725 SIT, 789,597.357,61
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
Ob-7888.
Javno podjetje
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
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Ob-1875
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, kont.
oseba Stjepan Abramovič, univ. dipl. inž.
str., tel. 061/18-89-640.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 4. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo strojnih del pri gradnji plinovodnega omrežja se
prizna ponudnikom za obdobje marec 1999
do maja 2000:
– Hipis, d.o.o., Zaloška 161, Ljubljana,
– Puv Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– IMP Promont montaža, d.o.o., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana-Črnuče,
– IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina 2,
Maribor,
– Santosa, d.o.o., Prušnikova 2, Ljubljana-Šentvid.
Sposobnost za izvedbo strojnih del pri
gradnji vročevodnega omrežja se prizna ponudnikom za obdobje marec 1999 do maja
2000:
– IMP Promont montaža, d.o.o., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana-Črnuče,
– IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina 2,
Maribor,
– Santosa, d.o.o., Prušnikova 2, Ljubljana-Šentvid.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojna dela pri gradnji plinovodnega in vročevodnega
omrežja na območju Mestne občine
Ljubljana in območje primestnih občin.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 87-90 z dne 28. 12.
1998; Ob-9148.
13.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-1876
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, kont.
oseba Stjepan Abramovič, univ. dipl. inž.
str., tel. 061/18-89-640.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 4. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo gradbenih del pri gradnji plinovodnega in vročevodnega omrežja se prizna ponudnikom za
obdobje marec 1999 do maja 2000:

– Puv Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d.,
Podmilščakova 24, Ljubljana,
– Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, Ljubljana,
– Mying, d.o.o., Cesta v Gorice 38, Ljubljana,
– Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
Ljubljana,
– Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta na
Krko 7, Grosuplje,
– Gradian Udovič Ignac, s.p., Žabjek 12,
Ljubljana,
– Prenova gradbenik, d.o.o., Stanežiče
39, Ljubljana-Šentvid,
– KPL Gradnje, Rast, Inženiring, d.d.,
Tbilisijska 61, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela pri
gradnji plinovodnega in vročevodnega
omrežja na območju Mestne občine
Ljubljana in območje primestnih občin.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 87-90 z dne 28. 12.
1998; Ob-9149.
13.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 05/36-99
Ob-1878
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbenih del.
3. Datum izbire: 9. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišjo skupno oceno na podlagi razpisanih
meril.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mascom, d.o.o., Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zapiranje pretočnih
polj, sanacija tesnenja in obnova protikorozijske zaščite segmentnih zapornic
štirih pretočnih polj HE Vrhovo.
7. Pogodbena
vrednost:
73,769.098,52 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 97,745.956 SIT, 73,583.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 05/36-99
Ob-1879
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– izbrani ponudnik je dosegel najvišje
število točk po razpisanih merilih,
– ponudnik ima ustrezne reference za
izvedbo ponujenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gras, d.o.o., Dimičeva 12,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija betonskih
površin pregradnega objekta HE Mavčiče.
7. Pogodbena vrednost: 69,491.840 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 87,694.769 SIT, 69,491.840 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/99
Ob-1888
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 s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana +
GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana + Primorje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Celje–Ljubljana,
odsek 6: Vransko–Blagovica km 70.720
– km 87.507; pododsek 6/1 Vransko–
Trojane km 70.720 – km 79.320, izvedba del od km 77.710 – km 79.320 v
skupni dolžini 1610 m in predor Jasovnik v km AC 76.000.
7. Pogodbena
vrednost:
10.900,103.704 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
najvišja:
1. Trasa
štiripasovne
AC
3.833,354.098 SIT,
2. Predor Jasovnik s pogonsko centralo 10.276.271.599 SIT,
3. Premostitveni
objekti
2.444,604.344 SIT.
najnižja:
1. Trasa
štiripasovne
AC
2.640.384.202 SIT,
2. Predor Jasovnik s pogonsko centralo 6.320.775.511 SIT,
3. Premostitveni
objekti
1.938,943.991 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 39 z
dne 22. 5. 1998.

Št.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: usposobljenim ponudnikom so bila poslana vabila k predložitvi ponudbe, dne 11. 11. 1998
14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 8120/1999/428
Ob-1895
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela na objektih ELES-a,
– pozitivne potrjene reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu,
– pozitivne potrjene reference ponudnika del in podizvajalca za kvalitetno izvršena
dela v dosedanjem poteku zamenjave VN
opreme v stikališču 110 kV v RTP Beričevo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis GP, d.d., Gradnikove brigade 11, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela in obrtniška dela pri zamenjavi VN opreme v
RTP Beričevo.
7. Pogodbena vrednost: 12,428.570
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 1,613.203
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,809.197 SIT, 12,428.570 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-452.
Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/1999/428
Ob-1896
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela na objektih ELES-a,
– pozitivne potrjene reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu,
– pozitivne potrjene reference ponudnika del in podizvajalca za kvalitetno izvršena
dela v dosedanjem poteku zamenjave VN
opreme v stikališču 110 kV v RTP Kleče.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis GP, d.d., Gradnikove brigade 11, Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela pri zamenjavi VN opreme v RTP
Kleče.
7. Pogodbena vrednost: 75,569.238
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 9,745.360
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,603.678 SIT, 75,569.238 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-451.
Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 99/194-2/15437-07
Ob-1921
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala ulica 5, p. p.
139, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni ponudniki so bili izbrani na podlagi popolnih ponudb, konkurenčnih cen in referenc.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za gradbeno-obrtniška dela in elektroinstalacijska dela: Arba Plus, d.o.o., Ljubljana,
– za izvedbo klimatizacije in strojne instalacije: Riss, d.o.o., Trzin,
– za dobavo in montažo netipskega pohištva v obliki predelnih omar in sten ter
dobavo in montažo tipskega pisarniškega
pohištva: Biring, d.o.o., Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
– gradbeno-obrtniška dela,
– dobava in montaža netipskega pohištva v obliki predelnih omar in sten,
– dobava in montaža tipskega pohištva,
– elektroinstalacijska dela,
– izvedba klimatizacije nadstropja in
strojne instalacije.
Kraj izvedbe: Mala ulica 5, Ljubljana, III.
nadstropje.
7. Pogodbena
vrednost:
44,424.798,51 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
– Arba Plus, d.o.o. – 18,035.802,25
SIT,
– Riss, d.o.o. – 7,689.176,25 SIT,
– Biring, d.o.o. – 18,699.820,01 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (po sklopih):
– gradbeno-obrtniška dela: Arba Plus,
d.o.o., 6,353.415,15 SIT, JAP, d.o.o.,
8,273.188,66 SIT,
– dobava in montaža netipskega pohištva v obliki predelnih omar in sten: Univerzum, d.o.o., 13,410.826,60 SIT, Pivk,
d.o.o., 19,307.576,60 SIT,
– dobava in montaža tipskega pohištva:
Pivk, d.o.o., 4,086.120 SIT, Boma, d.o.o.,
5,502.063,45 SIT,
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– elektroinstalacijska dela: Arba Plus,
d.o.o., 11,682.387,10 SIT, Elektrovod
inst., z.o.o., 17,238.374,60 SIT,
– izvedba klimatizacije nadstropja in
strojne
instalacije:
Riss,
d.o.o.,
7,689.176,25
SIT,
Hrast,
z.o.o.,
11,565.075,87 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-652.
Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup in montaža pohištva.
7. Pogodbena vrednost: 6,381.325,52
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
6,381.325,52 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Ob-1984
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., 1000 Ljubljana, Toplarniška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skupna ponudbena cena, potrjene pozitivne reference, posedovanje certifikata serije ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela z gradbenimi instalacijami Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 127,314.869
SIT (s 3% TPD).
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 168,397.260 SIT, 127,314.869 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-282.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Št. 404-08-351/98
Ob-1850
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: naročilo je
bilo oddano po 7. točki prvega odstavka
55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba
javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AKA PBC, d.o.o., Rožna
dolina 54, 4248 Lesce.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup 2000 kosov telefonskih naprav.
7. Pogodbena vrednost: 735.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
753.900 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

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. 404-08-367/98
Ob-1849
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Šenk Trade, d.o.o., Britof
23, 4000 Kranj.

Št. 404-08-424/98
Ob-1851
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: naročilo je
bilo oddano po 4. točki prvega odstavka
55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba
javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gasilska oprema, d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup zaščitnih kombinezonov Arbin.
7. Pogodbena vrednost: 5,088.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
5,088.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 404-08-359/98
Ob-1852
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup IBM PS/2 UK tipkovnic.
7. Pogodbena vrednost: 73.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
73.500 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-361/98
Ob-1853
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Jeklotehna trgovina, d.o.o.,
Vetrinjska 22, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 187 kos zložljive lopatice z etuiem,
– 28 kos sekir,
– 16 kos lomilnih drogov,
– 5 kos škarij za bodečo žico,
– 11 kos lopat z obročem.
7. Pogodbena vrednost: 1,088.406 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
1,088.406 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-360/98
Ob-1854
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AKA PCB, d.o.o., Rožna dolina 54, 4248 Lesce.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup 90 kosov telefonskih aparatov ETA 857PH/10.
7. Pogodbena vrednost: 339.255 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
339.255 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-370/98
Ob-1855
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Planika, d.d., Savska loka
21, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup športnih copatov
in čevljev.
7. Pogodbena
vrednost:
10,044.746,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
10,044.746,30 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-443/98
Ob-1856
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Heledi’s, d.o.o., Kersnikova 17,
3000 Celje,
2. ABO Grafika, s.p., Dolenjska c. 51,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

Št.

1. značke,
2. listine.
7. Pogodbena vrednost:
1. 604.440 SIT,
2. 456.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
1. 604.440 SIT,
2. 456.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-348/98
Ob-1857
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Miška, d.o.o., Kunaverjeva
6-8, 1117 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup naprav za zaščito
prenosa podatkov SecuriCripto X.21
7. Pogodbena vrednost: 4,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
4,100.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-309/98
Ob-1858
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 9. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tosama, d.d., Šaranovičeva
35, 1230 Domžale.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup sanitetnega materiala Tosama – osebni sanitetni komplet
za vojaka SK 1-A.
7. Pogodbena vrednost: 1,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
1,200.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
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Št. 404-08-345/98
Ob-1859
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krka, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 57, 8501 Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 142.000 kosov vitaminsko mineralnega napitka Maratonik.
7. Pogodbena vrednost: 9,244.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
9,244.200 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-351/98
Ob-1860
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lek, d.d., Verovškova 57,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 71.000 kosov vitergin
bonbonov.
7. Pogodbena vrednost: 7,827.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
7,827.750 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-365/98
Ob-1861
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dito, d.o.o., Ul. II. bataljona
16a, 3230 Šentjur.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup naprav KZ, DE –
100 za zaščito prenosa podatkov.
7. Pogodbena vrednost: 6,483.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
6,483.750 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-280/98
Ob-1862
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 15. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Revoz, d.d., Belokranjska
cesta 4, Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dodelava 13 vozil za RKB
zaščito za regije.
7. Pogodbena vrednost: 8,113.950 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
8,113.950 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-416/98
Ob-1863
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: naročilo je
bilo oddano po 4. točki prvega odstavka
55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup analizatorja RF HP
8753 DR.
7. Pogodbena vrednost: 3,883.382 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
3,883.382 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
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Št. 404-08-415/98
Ob-1864
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandrova ul. 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup računalniške strojne opreme proizvajalca Hewlett Packard
(1 komplet delovna postaja Hewlett Packard Workstation HP9000 Model 712/80
(A4027AR), 1 kos interni modem 3COM
Sportster in 1 kos Viking 32 MB EDO spominski modul).
7. Pogodbena vrednost: 643.679 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
643.679 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-353/98
Ob-1865
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MK Birooprema, d.d., Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup pisal in markerjev
za označevanje materialno tehničnih
sredstev in topografskih kart v skladu s
standardi NATO.
7. Pogodbena vrednost: 4,381.996,50
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
4,381.996,50 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-446/98
Ob-1866
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. čle-

nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Systac, d.o.o., Novi dom
49a, 1430 Hrastnik.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup šolskega radiološkega detektorja Systec.
7. Pogodbena vrednost: 5,990.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
5,990.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-422/98
Ob-1867
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Producta D, d.o.o., Ljubljanska 72, 1230 Domžale.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup HACH kompletov za jemanje vzorcev zemljin, tekočin in plinov.
7. Pogodbena vrednost: 966.378 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
966.378 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-485/98
Ob-1868
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Šenk Trade, d.o.o., Britof
23, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup in montaža pohištva Šenk.
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7. Pogodbena vrednost: 2,380.776 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
2,380.776 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-402/98
Ob-1869
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Webo, d.o.o., Šlandrova 4,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup dopolnilne opreme za avtomehansko lestev za gasilski
avto.
7. Pogodbena vrednost: 7,857.185 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
7,857.185 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-432/98
Ob-1870
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.
3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra PIO, d.o.o., Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup ultrazvočne čistilne naprave PIO tip UZN 021.
7. Pogodbena vrednost: 5,197.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
5,197.500 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Ob-1881
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, 061/291-2921.

Št.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka
55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dobavo signalno-varnostnih
naprav oziroma rezervnih delov je strokovno in tehnično usposobljena samo firma Iskra Sistemi, ki je razvijalec, konstruktor in
proizvajalec te opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: razne lokacije po Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli signalno varnostnih naprav.
7. Pogodbena vrednost: 76,531.701 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d.

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

Št. 466-1034/99
Ob-1775
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, MU, Oddelek za stavbna
zemljišča, Tomšičeva 6, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): letni program dela za l. 99.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: edini usposobljeni izvajalec:
Geodetski zavod Slovenije, d.d., Zemljemerska 12, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvedba aerosnemanja in izdelava povečav za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči MOL.
7. Pogodbena vrednost: 15,930.000
SIT.
8., 9., 10., 11.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za stavbna zemljišča
Ob-1799
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 9. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet naročila so nestandardne intelektualne storitve, ki jih je na podlagi
pisnega stališča GZS usposobljen v celoti
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izvršiti samo en ponudnik iz Slovenije. Storitve, ki so predmet naročila, pa skladno s
slovensko zakonodajo (določila ZGO-B) lahko izvrši samo slovenska firma, registrirana
pri IZS, z zadostnim številom pri IZS registriranih pooblaščenih inženirjev vseh zahtevanih strok. Ponudnik ima v rednem delovnem
razmerju ustrezno število strokovnih kadrov
vseh, za realizacijo navedenega naročila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnično opremo in razpolaga s pravicami intelektualne lastnine v obliki avtorstva tehničnih
rešitev, ki so osnova za realizacijo predmetnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava idejnega projekta za obnovo in
doinstaliranje HE Ožbalt.
7. Pogodbena vrednost: 49,009.351 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor
Ob-1800
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 9. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): predmet naročila so nestandardne intelektualne storitve, ki jih je na podlagi pisnega stališča GZS usposobljen v celoti izvršiti
samo en ponudnik iz Slovenije. Storitve, ki so
predmet naročila, pa skladno s slovensko zakonodajo (določila ZGO-B) lahko izvrši samo
slovenska firma, registrirana pri IZS, z zadostnim številom pri IZS registriranih pooblaščenih inženirjev vseh zahtevanih strok. Ponudnik
ima v rednem delovnem razmerju ustrezno
število strokovnih kadrov vseh, za realizacijo
navedenega naročila potrebnih strok, ima na
voljo ustrezno tehnično opremo in razpolaga s
pravicami intelektualne lastnine v obliki avtorstva tehničnih rešitev, ki so osnova za realizacijo predmetnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava idejnega projekta za obnovo in
doinstaliranje HE Vuhred.
7. Pogodbena vrednost: 49,009.351
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor
Št. 2.-621/99
Ob-1819
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: do sedaj se je za popravilo tirnih vozil Plasserjev
vedno javljal na javnih razpisih samo en ponudnik. Edini ponudnik je CD Ljubljana. To
je edino podjetje, ki je specializirano za popravilo teh tirnih vozil pri nas.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dosedanje reference popravil teh
vozil.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CD Ljubljana, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: oddano v popravilo:
1. Plasser Junior NRP-1, vrsta popravila GP,
2. Plasser 09-16, vrsta popravila GP,
3. Plasser SSP-203, vrsta popravila
GP.
7. Pogodbena vrednost: za vsa tirna vozila 10,080.058 SIT (vključen prometni davek).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 404-08-365/98
Ob-1834
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 17. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring telekomunikacij
100, d.o.o., Pod gradom 27, 1351 Brezovica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dogradnja sistema MORSe.
7. Pogodbena vrednost: 6,350.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
6,350.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko
Št. 404-08-265/98
Ob-1835
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 7. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za lokalno samou-
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pravo in javna naročila, Mladinska ul. 10,
Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izvajanje strokovnih svetovalnih storitev s področja javnih naročil.
7. Pogodbena vrednost: 2,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
okvirna vrednost 2,000.000 SIT, cena svetov. ure 4.899 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko
Št. 404-08-328/98
Ob-1836
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 4.
in 6. točki prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba
javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d.,
Novi trg 7a, Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
zgraditev medkrajevnega zakupljenega
voda in zakup telekomunikacijskih vodov in naprav.
7. Pogodbena vrednost: 1,037.497,50
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
1,037.497,50 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko
Št. 404-08-365/98
Ob-1837
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 7.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba
javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
zagotovitev telekomunikacijskih priključkov in zvez Telekoma Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 15,301.356
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
15,301.356 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko

Št. 404-08-382/98
Ob-1838
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DHL International, d.o.o.,
Leskovškova 4, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
prevzem in dostava mednarodnih pošiljk
po sistemu od vrat do vrat.
7. Pogodbena vrednost: 700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
700.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko
Št. 404-08-381/98
Ob-1839
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: železniški prevozi.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
15,000.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko
Št. 404-08-365/98
Ob-1840
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska
ulica 15, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: posredovanje osebnih podatkov.
7. Pogodbena vrednost: 1,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
1,200.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko
Št. 404-08-415/98
Ob-1841
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Svila Maribor, d.d., Ob Dravi 6, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sofinanciranje razvoja tkanine za SV.
7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
6,000.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko

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. 156/99
Ob-1874
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Dobrova, Cesta 7.
maja
20,
1356
Dobrova,
tel.
061/641-089, faks 061/641-393.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dobrova.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– sveže sadje, zelenjava, suhe
stročnice, jajca,
– sadni sokovi in sirupi,
– kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki,
– testenine, zamrznjeni izdelki iz testa,
– ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,850.000 SIT.

Št.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Osnovna šola Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova (tajništvo šole).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 3. 1999
do 3. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
Osnovne
šole
Dobrova,
št.
50101-603-50038.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova (tajništvo šole).
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 9. uri, v OŠ Dobrova.
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 bodo sklenjene letne pogodbe za dobavo posameznih skupin blaga.
10. Datum in številka objave namere,
če je bila objavljena: ni bila objavljena.
Osnovna šola Dobrova
Št. 138/14
Ob-1784
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojnovarstveni zavod Sežana,
Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, tel.
067/73-102, faks 067/72-159.
2. (a) Kraj dobave: Sežana, Jožeta Pahorja 1.
in Vrtec Hrpelje, Dragomirja Benčiča
Brkina 4, Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago –
živila po skupinah:
1. mleko
in
mlečni
izdelki:
2,300.000 SIT,
2. meso
in
mesni
izdelki:
5,100.000 SIT,
3. zmrznjene ribe in mehkužci:
800.000 SIT,
4. sveža
zelenjava
in
sadje:
2,000.000 SIT,
5. sadni sokovi: 350.000 SIT,
6. zmrznjeni izdelki: 500.000 SIT,
7. kruh in slaščičarski izdelki:
1,300.000 SIT,
8. testenine: 450.000 SIT,
9. ostalo
prehrambeno
blago:
5,200.000 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah
je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT za dvanajst mesecev.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava od 15. 5. 1999 do 14. 5. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotav-
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ljanje sposobnosti: Vzgojnovarstveni zavod Sežana, Jožeta Pahorja 1, Sežana –
tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 22. 3. 1999 do vključno 2. 4.
1999, vsak delovnik od 8. do 12. ure, v
tajništvo Vzgojnovarstvenega zavoda Sežana.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51420-603-31497 – za razpisno dokumentacijo, ali v gotovini na blagajni, na
sedežu naročnika, vsak delovnik od 8. do
12. ure.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo
prispeti v tajništvo Vzgojnovarstvenega zavoda Sežana najkasneje 9. 4. 1999 do
12. ure, ne glede na to, ali bodo oddane
osebno ali po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Vzgojnovarstveni zavod Sežana, Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, z oznako “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis za dobavo živil”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 4.
1999 ob 11. uri, na sedežu naročnika v
Sežani, Jožeta Pahorja 1.
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):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količine blaga,
– plačilni rok – 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena
letna pogodba za dobavo živil po skupinah, v skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere,
če je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vzgojnovarstveni zavod Sežana
Št. 196/99
Ob-1785
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Titova c. 24a, 2000 Maribor, tel.
062/300-46, faks 062/300-46-77.
2. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Lizike
Jančar Maribor, Titova c. 24a, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in prehrambeni
izdelki:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. moka, mlevski izdelki in testenine,
5. zamrznjena živila.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
47,600.000 SIT, po skupinah:
1. 27,000.000 SIT,
2. 8,000.000 SIT,
3. 7,500.000 SIT,
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4. 2,100.000 SIT,
5. 3,000.000 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: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki prevzemajo v pisarni ekonomke naročnika Olgi Rapič, Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Titova c. 24a, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 8. 4. 1999,
v času uradnih ur, od 8. do 12. ure, po
enodnevni predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na račun naročnika, št. ŽR 51800-603-31413.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 12. 4.
1999 do 12. ure, v tajništvo naročnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dijaški dom Lizike
Jančar Maribor, Titova c. 24a, 2000 Maribor.
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti
kuverti. Na kuverti mora biti vidna oznaka
“Ne odpiraj – ponudba” in številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 4. 1999 ob 8. uri, na sedežu v
mladinski sobi.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se
lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa predpisana dovoljenja za
opravljanje te dejavnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
I. 1. da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (potrdilo
sodišča), samostojni podjetniki predložijo
potrdila davčnega urada oziroma pristojnega urada upravne enote, da niso prenehali upravljati dejavnost;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti (izda sodišče, kjer
je družba registrirana), samostojni podjetniki predložijo priglasitev pri davčnem uradu in obratovalno dovoljenje upravne enote, kjer je sedež s. p.;
3. da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost (potrdilo sodišča);
4. da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom (potrdilo pristojnega davčnega urada);
5. da je predložil BON 1 in BON 2
ali BON 3 (za gospodarske družbe);
6. da je ponudnik v zadnjih treh letih oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračunske porabnike in ima z njimi sklenjene veljavne pogodbe;
7. da nudi 30 dnevni plačilni rok;
8. da bo dostava fco Dom – razloženo;
9. da bo mesečno dostavljal cenike;
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10. da bo odzivni čas en delovni
dan;
11. da bo na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga;
12. da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod za
meso in mesne izdelke;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti
skupine, za katero se javlja na razpis.
Kot dokazila o usposobljenosti in sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila iz 11. in 12. člena navodil.
II. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. ugodna končna cena,
2. kakovost blaga,
3. reference.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem
razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
S ponudniki, katerim bo naročnik priznal sposobnost, bo naročnik sklenil pogodbo o dobavah blaga, pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za
eno ali več skupin blaga oziroma enega
ali več artiklov iz posamezne skupine.
Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
26. 4. 1999 obveščeni o priznanju sposobnosti.
10.
Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
Št. 133/1999
Ob-1786
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica,
Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica, faks
067/81-475.
2. (a) Kraj dobave: Ilirska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potrošni medicinski material:
A. sanitetni, medicinski potrošni in RTG
material – 5,800.000 SIT,
B. zobozdravstveni
material
–
10,000.000 SIT,
C. laboratorijski material – 6,000.000
SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
21,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
1 leto od sklenitve kupoprodajne pogodbe, z možnostjo podaljšanja.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska
Bistrica, tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. aprila
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, pri blagajni ali
virmansko na ŽR 52210-603-30778.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe predložiti do 9. 1. 1999 do 10.30, v tajništvo
zavoda.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ilir-

ska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 9. 4. 1999
ob 11. uri, v sejni sobi zavoda, Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): merila in kriteriji so določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: glavna sestra Božidara Česnik, tel.
067/41-198, ob delovnikih do 8. ure.
10.
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Št. 41/99

Ob-1793

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Sostro, Cesta II.
grupe odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje, tel. 1429-813, faks 1429-844.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Sostro.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah: kruh in pekovski
izdelki, sirup, sok, čaj, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, moka, testenine, pecivo in sladice, juhe
in ostalo prehrambeno blago, sveža
zelenjava in sadje, ostalo prehrambeno blago, konzervirana zelenjava in
kompoti.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,252.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261
Ljubljana-Dobrunje (tajništvo šole).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 3. 1999
do 3. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun
Osnovne
šole
Sostro,
št.
50103-603-45195.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 8. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Sostro,
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje (tajništvo šole).
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 4. 1999 ob 12. uri, v Osnovni
šoli Sostro.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN z
razpisno dokumentacijo (rok dobave, plačilni pogoji, kontrola kakovosti, najnižja
cena, garancija banke).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bodo sklenjene letne pogodbe za dobavo posameznih skupin blaga.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
10. Datum in številka objave namere,
če je bila objavljena: ni bila objavljena.
Osnovna šola Sostro
Št. 181/99
Ob-1794
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8,
Ljubljana, tel. 061/14-06-752, faks
061/14-06-324.
2. (a) Kraj dobave: OŠ Nove Fužine,
Preglov trg 8, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:
– olja in izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– sadni sokovi,
– zamrznjeni in konzervirani izdelki,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– konzervirano in sušeno sadje,
– sadje,
– slaščičarski izdelki in keksi,
– meso in mesni izdelki,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,510.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: OŠ Nove Fužine,
Preglov trg 8, Ljubljana (tajništvo).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 3. do
3. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
št. 50103-603-51290.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 8. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, Ljubljana.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 4. 1999 ob 10.30, v OŠ Nove
Fužine, Preglov trg 8, Ljubljana.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN,
odziven čas, plačilni rok, kontrola kakovosti in najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranim ponudnikom bodo sklenjene letne pogodbe za dobavo prehrane
pri skupinah blaga.
10. Datum in številka objave namere,
če je bila objavljena: ni bila objavljena.
Osnovna šola Nove Fužine
Št. 4/99
Ob-1795
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Nova Gorica,
5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16, faks
065/1294-160.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev Nova Gorica, Nova Gorica, Gregorčičeva 16.

Št.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po naslednjih skupinah:
1. sadje,
2. sveža zelenjava in suhe stročnice,
3. mlevski izdelki,
4. splošno prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,927.500 SIT.
Ocenjena vrednost posamezne skupine:
1. 1,575.000 SIT,
2. 2,695.000 SIT,
3. 192.500 SIT,
4. 3,465.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 7 mesecev:
od 1. 5. 1999 do 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16, tajništvo, tel. 065/1294-164,
med 8. in 13. uro, po enodnevni predhodni najavi po faksu in priložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 3. 1999
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52000-603-31390, pri Agenciji za plačilni promet Nova Gorica.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 9. 4. 1999 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom upokojencev Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16, tajništvo.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, z navedbo št. Uradnega lista RS, razpisno skupino blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 4.
1999 ob 9. uri, na naslovu naročnika,
Dom upokojencev Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16, v klubu.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): kriteriji, določeni v razpisni dokumentaciji, najnižja cena.
9., 10.
Dom upokojencev Nova Gorica
Št. 01036/00
Ob-1805
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311.
2. (a) Kraj dobave: pošte v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvena oprema.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
80,000.000 SIT.
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3. Predvideni čas dobave: do 30. 4.
2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Pošta Slovenije,
d.o.o., kont. oseba Peter Hometer,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom
ali splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 19. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
faks 062/449-2311.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 4. 1999 ob 9. uri, II. nadstropje, uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
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 4,000.000 SIT,
– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da ponudnikovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da zastopniki ponudnika niso bili v
preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke
in prispevke, določene z zakonom, do
dneva izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali za s. p. 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 100,000.000 SIT (BON 1 I/8),
– reference na trgu,
– zmogljivost – opremljenost in zaposleni,
– ocenitev bonitet.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 6. 4. 1999.
10.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 415/99
Ob-1911
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Ig, Ig 205, 1292 Ig, tel./faks
061/662-531.
2. (a) Kraj dobave: Vrtec Ig, Ig 205, 1292
Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po naslednjih skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– kruh, pekovsko pecivo,
– zelenjava in suhe stročnice,
– sadje in konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– ribe in ribje konzerve,
– žita, mlevski izdelki, testenine,
– sveže in zmrznjeno pecivo,
– ostalo prehrambeno blago,
– razno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,336.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Vrtec Ig, Ig 205, 1292 Ig.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 3. 1999 do
2. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka žiro računa: 50106-603-403542 (Vrtec Ig, Ig 205,
Ig).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Ig – uprava, Ig 205,
1292 Ig.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 9. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, pogoji določeni z razpisno dokumentacijo (dobavni rok,
plačilni pogoji, okvirni čas, kontrola kvalitete), najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje 12 mesecev.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Vrtec Ig

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

Razveljavitev
Javni razpis za predhodno ugotavljanje
sposobnosti gradbenih del za raziskave, štu-
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dije, analize, svetovanja, projekti Mestne občine Celje, Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, objavljen v Uradnem listu RS, št.
14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1540, se razveljavi.
Uredništvo

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

Št. 90315-7/1999-1
Ob-1826
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; faks 061/178-48-34.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
2.1. Usklajevanje podatkov neskladij na stanje začetka vektoriziranih
ZKN-ov, 12,000.000 SIT.
2.2. Dovzdrževanje - vnos sprememb nastalih od vektorizacije do začetka usklajevanja 12,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: na sedežu izpostave
območne geodetske uprave.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
uveljavitve pogodbe do 31. 3. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
Kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P3,
tel. 061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 4. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
Negotovinsko plačanje: cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT ŽR: 50100-630-10014.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12,
1000
Ljubljana;
faks:
061/178-48-34.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 4. 1999 ob 10.30; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba
v pritličju.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko podizvajalce, njihovo pravno razmerje
določa razpisna dokumentacija.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
10.
11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
12.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 011-04-20/98
Ob-1809
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ugotavljanje sposobnosti za izvajanje kontrolnih preiskav
kakovosti pri izvajanju del na gradbiščih na javnih cestah.
Ocenjena vrednost: 50,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
4. Predviden čas izvedbe naročila: 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do
8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - Predhodno ugotavljanje
sposobnosti za izvajanje kontrolnih preiskav kakovosti pri izvajanju del na gradbišču na javnih cestah.“ - L.K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne
9. 4. 1999 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo
kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo in
pooblastilom vodilnega partnerja
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN).
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Kadrovske sposobnosti
vodja laboratorija

max toèk



vija ali visoka izobrazba ustrezne smeri in najmanj 8
let delovnih izkuenj
ustrezna izobrazba z najmanj 5 let delovnih izkuenj

20

dokazati ustreznost ponudnikove opreme in
prostorov, v skladu z minimalnimi zahtevami v
Splonih zahtevah za opremo laboratorijev (Poglavje
6), s predloitvijo dokazil o razpolaganju z njo
(lastnitvo, najem, zakup, pogodba o nakupu ali
kaken drug naèin)
naroènik bo imenoval komisijo, ki bo pregledala
skladnost podatkov v ponudbi in dejanskega stanja
opremljenosti laboratorija

25

povpreèno 8.000.000 SIT v zadnjih treh letih

15



Dokazila kakovosti
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minimalne zahteve za laboratorij

tehnièno osebje - strokovni

sodelavec
Oprema in prostori
 dokazila o razpolaganju oz. 
lastnitvo
 umeritev aparatur
 komisijski pregled s strani
naroènika

Finanèni poloaj
ustrezen povpreèen letni
promet pri delih na podroèju
izvajanja kontrole kakovosti
Strokovna priporoèila vodje
laboratorija in tehniènega
osebja - Reference

Št.




vodja laboratorija: najmanj 3 leta delovnih izkuenj in
reference na podroèju meritev kakovosti v
cestogradnji
 tehnièno osebje: najmanj 1 leto delovnih izkuenj in
reference na podroèju meritev kakovosti v
cestogradnji
ni minimalne zahteve, toèkuje se samo posedovanje
certifikata kakovosti ali priznanje sposobnosti MOP-USM
ali posedovanje standarda EN 45000

10. Sposobnost bo naročnik priznal ponudniku, ki bo izpolnjeval minimalne zahtevane pogoje in pri tehničnem vrednotenju
pogojev dosegel najmanj (65) točk. Ponudniki morajo za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Strokovne informacije posreduje Lado
Kavčič, inž., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-75.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Ob-2003
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 061/1783-238.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predhodno ugotavljanje
sposobnosti za področje: izvajanje Strategije RS za vključitev v EU (proračunska
postavka 8784 in 5591) za leto 1999 in
2000.
Predmet javnega naročila:
– horizontalni programi strukturnega prilagajanja in vzpodbujanja podjetništva:
– izdelava analiz za uveljavitev horizontalnih in vertikalnih ukrepov ter možnih
projektov s področja industrije in energetike, ki bodo participirali v strukturnih skladih, primerjalno z izbranimi državami EU,

– vzpostavitev ustrezne poslovne infrastrukture za izvajanje programov Strategije RS za vključevanje v EU in za strukturne sklade,
– vzpodbude za izdelavo razvojnih
programov in projektov za koriščenje sredstev strukturnih skladov na področju podjetniškega sektorja in energetike,
– vzpodbujanje razvoja srednjih podjetij z združevanjem kadrovskih zmogljivosti
na področju razvoja in raziskav,
– izvajanje specifičnega izobraževanja;
– strokovne podlage za pripravo energetske strategije Slovenije v skladu s smernicami EU;
– sofinanciranje izdelave dolgoročne
energetske bilance Slovenije;
– druge aktivnosti v skladu s sprejetim
Državnim programom za prevzem pravnega
reda EU do konca leta 2002 iz področja
podjetniškega sektorja in energetike.
Za izvedbo storitev po tem naročilu je
predvideno 150,000.000 SIT v letu 1999
in okvirno 150,000.000 SIT v letu 2000.
3.
4. Predvideni čas izvedbe naročila:
predviden rok začetka del je 30. 4. 1999,
dokončanja del pa predvidoma 31. 12.
2000 oziroma do porabe sredstev na posamezni proračunski postavki.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor za evropske zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 1783-260, faks 1783-238.
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Zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na Sektorju za evropske
zadeve in prejmejo vse dodatne informacije
pri kont. osebi Staša Baloh Plahutnik, tel.
061/1783-260.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezen izvod
razpisne dokumentacije je na razpolago
vsak delovni dan med 9. in 13. uro, do 7. 4.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek – 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s položnico na ŽR
50100-637-56437 in pri dvigu dokumentacije predložijo kopijo nakazila.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 8. 4. 1999 v
vložišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, do 15. ure ali
na pošto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponduba – ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, z navedbo predmeta “Izvajanje
Strategije RS za vključitev v EU - 2”, z naslovom naročnika in 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, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 1999 ob
11. uri, na sedežu Ministrstva za gospodar-
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ske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, II.
nadstropje.
Odpiranje ponudb bo vodila komisija
pod vodstvom predsednika/ce komisije.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis iz prejšnjega poglavja se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe ali skupine fizičnih oseb ali
skupine pravnih oseb.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
– izpiski iz registrskih sodišč – za pravne osebe,
– dosedanja sodelovanja pri svetovalnem delu, pripravi ekspertiz in mnenj,
– reference: reference morajo izkazovati poznavanje slovenske zakonodaje, zakonodaje EU in držav članic EU, poznavanje usmeritev EU za obravnavano področje, poznavanje nomotehnike, postopkov
pred državnimi organi in komunikacijske
sposobnosti, potrebna pravna in ekonomska ter ostala ustrezna znanja ter izkazovati dosedanje izkušnje na področju podjetniškega sektorja in energetike,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Sposobnost za opravljanje storitev, ki
so predmet tega razpisa, bo priznana za
dobo 24 mesecev.
10. Morebitne druge informacije o naročilu:
I. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in oblike.
II. Pri ocenjevanju ponudb bodo imeli
prednost tisti ponudniki, ki bodo zagotovili celovito znanje za posamezno razpisano
področje.
III. Ponudba mora biti veljavna do 30.
4. 1999.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje trideset dni po
izteku roka za prijave na razpis. Vsem bodo dostavljeni pisni sklepi o izbiri.
11.
Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti
Ob-2004
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/1783-238.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predhodno ugotavljanje sposobnosti za področje: harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s
tehnično zakonodajo, veljavno v državah članicah EU (proračunski postavki
6922 in 4025) za leti 1999 in 2000.
Predmet javnega naročila:
– priprava predpisov za področje “Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo, veljavno v državah članicah EU”, za naslednja področja:
– harmonizacija direktiv za dvigala
84/528/EE 84/529/EEC, 95/16/EC in
vse dopolnitve,
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– harmonizacija direktiv za osebno varovalno opremo (PPE) 89/686/EEC in vse
dopolnitve,
– harmonizacija direktiv o kristalnem
steklu,
– harmonizacija nizkonapetostne direktive (LVD) 73/23/EEC,
– harmonizacija
direktive
Sveta
73/44/EEC in direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/EC - tekstil,
– harmonizacija
direktive
Sveta
76/767/EEC – tlačne posode,
– harmonizacija
direktiv
Sveta
84/525/EEC,
84/526/EEC
in
84/527/EEC – jeklenke,
– harmonizacija in pregled drugih
pravnih aktov EU in prilagoditev na slovensko zakonodajo, iz pristojnosti Ministrstva
za gospodarske dejavnosti,
– izdelava in usklajevanje zakonov s področja energetike /zakon o rudarstvu, energetski zakon) z usmeritvami EU;
– izdelava in usklajevanje podzakonskih
aktov s področja energetike (zakon o rudarstvu, energetski zakon);
– harmonizacija tehničnih predpisov na
področju energetike:
– tehnični predpisi za oskrbo s plinom za obratovalne tlake nad 16 barov
(transport),
– tehnični predpisi za oskrbo s plinom za obratovalne tlake do 16 barov (distribucija);
– analiza vplivov harmonizacije na slovensko industrijo;
– implementacija nove zakonodaje v
podjetjih:
– usposobitev podjetij za izpolnjevanje zahtev notranjega trga EU (izobraževanje tehničnih svetovalcev, predstavnikov
preizkusnih laboratorijev, predstavnikov
podjetij, pomoč pri pripravi na izdelavo tehnične mape, itd.).
Za izvedbo storitev po tem naročilu je
predvideno 150,000.000 SIT v letu 1999
in okvirno 150,000.000 SIT v letu 2000.
Za izvedbo storitev po tem naročilu je
predvideno 150,000.000 SIT v letu 1999
in okvirno 150,000.000 SIT v letu 2000.
3.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: predviden rok začetka del je 30. 4. 1999, dokončanja del pa predvidoma 31. 12. 2000
oziroma do porabe sredstev na posamezni
proračunski postavki.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor
za evropske zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 1783-260, faks 1783-238.
Zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na Sektorju za evropske
zadeve in prejmejo vse dodatne informacije
pri kont. osebi Saši Prešernu, tel.
061/1783-275.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezen izvod
razpisne dokumentacije je na razpolago
vsak delovni dan med 9. in 13. uro, do 7. 4.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek – 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s položnico na ŽR
50100-637-56437 in pri dvigu dokumentacije predložijo kopijo nakazila.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 8. 4. 1999 v
vložišče Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, do 15. ure
ali na pošto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, število objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta “Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje
z zakonodajo, veljavno v državah članicah
EU”, z naslovom naročnika in 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, Kotnikova 5, Ljubljana.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 1999
ob 9. uri, na sedežu Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
II. nadstropje.
Odpiranje ponudb bo vodila komisija
pod vodstvom predsednika/ce komisije.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis iz prejšnjega
poglavja se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe ali skupine fizičnih oseb ali skupine
pravnih oseb.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
– izpiski iz registrskih sodišč – za pravne osebe,
– dosedanja sodelovanja pri svetovalnem delu, pripravi ekspertiz in mnenj,
– reference: reference morajo izkazovati poznavanje slovenske zakonodaje, zakonodaje EU in držav članic EU, poznavanje usmeritev EU za obravnavano področje, poznavanje nomotehnike, postopkov
pred državnimi organi in komunikacijske
sposobnosti, potrebna pravna in ekonomska ter ostala ustrezna znanja ter izkazovati
dosedanje izkušnje na področju podjetniškega sektorja in energetike,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Sposobnost za opravljanje storitev, ki
so predmet tega razpisa, bo priznana za
dobo 24 mesecev.
10. Morebitne druge informacije o naročilu:
I. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in oblike.
II. Pri ocenjevanju ponudb bodo imeli
prednost tisti ponudniki, ki bodo zagotovili
celovito znanje za posamezno razpisano
področje.
III. Ponudba mora biti veljavna do 30.
4. 1999.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje trideset dni po izteku roka za prijave na razpis. Vsem bodo
dostavljeni pisni sklepi o izbiri.
11.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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Ob-2005
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova
5,
Ljubljana,
tel.
061/1783-238.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predhodno ugotavljanje
sposobnosti za področje: izvajanje Strategije RS za vključitev v EU (proračunska
postavka 8784) za leto 1999 in 2000.
Predmet javnega naročila:
– horizontalni programi strukturnega prilagajanja in vzpodbujanja podjetništva:
– vzpodbujanje izdelave regionalnih
strategij razvoja,
– izobraževanje za pripravo na koriščenje sredstev iz strukturnih skladov,
– sofinanciranje projektov, ki bodo
vključeni v koriščenje sredstev iz strukturnih
skladov za področja podjetnišekga sektorja
in energetike,
– poskusni projekti na področju drugih horizontalnih programov in strategij,
– vzpostavitev ustrezne poslovne infrastrukture za izvajanje programov Strategije
RS za vključevanje v EU in za strukturne
sklade;
– vzpodbujanje neposrednih tujih investicij in skupnih naložb:
– analiza vstopnih omejitev z vidika
podjetniškega sektorja,
– izdelava programa ukrepov za odpravo omejitev in izboljšanja stanja pri povečanju tujih vlaganj.
Za izvedbo storitev po tem naročilu je
predvideno 100,000.000 SIT v letu 1999
in okvirno 100,000.000 SIT v letu 2000.
3.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: predviden rok začetka del je 30. 4. 1999, dokončanja del pa predvidoma 31. 12. 2000
oziroma do porabe sredstev na posamezni
proračunski postavki.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor
za evropske zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 1783-260, faks 1783-238.
Zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na Sektorju za evropske
zadeve in prejmejo vse dodatne informacije
pri kont. osebi Staša Baloh Plahutnik, tel.
061/1783-260.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezen izvod
razpisne dokumentacije je na razpolago
vsak delovni dan med 9. in 13. uro, do 7. 4.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek – 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s položnico na ŽR
50100-637-56437 in pri dvigu dokumentacije predložijo kopijo nakazila.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane do 8. 4. 1999 v vložišče
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, do 15. ure ali na pošto.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponduba – ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, z navedbo predmeta “Izvajanje
Strategije RS za vključitev v EU”, z naslovom naročnika in naslovom ponudnika na
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zadnji strani kuverte. Ponudbe, poslane po
pošti, morajo biti poslane s povratnico.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 1999 ob
11. uri, na sedežu Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, II.
nadstropje.
Odpiranje ponudb bo vodila komisija pod
vodstvom predsednika/ce komisije.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis iz prejšnjega poglavja se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe ali skupine fizičnih oseb ali skupine
pravnih oseb.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
– izpiski iz registrskih sodišč – za pravne osebe,
– dosedanja sodelovanja pri svetovalnem delu, pripravi ekspertiz in mnenj,
– reference: reference morajo izkazovati poznavanje slovenske zakonodaje, zakonodaje EU in držav članic EU, poznavanje
usmeritev EU za obravnavano področje,
poznavanje nomotehnike, postopkov pred
državnimi organi in komunikacijske sposobnosti, potrebna pravna in ekonomska ter
ostala ustrezna znanja ter izkazovati dosedanje izkušnje na področju podjetniškega
sektorja in energetike,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Sposobnost za opravljanje storitev, ki so
predmet tega razpisa, bo priznana za dobo
24 mesecev.
10. Morebitne druge informacije o naročilu:
I. Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine
in oblike.
II. Pri ocenjevanju ponudb bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo zagotovili celovito
znanje za posamezno razpisano področje.
III. Ponudba mora biti veljavna do 30. 4.
1999.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje trideset dni po izteku
roka za prijave na razpis. Vsem bodo dostavljeni pisni sklepi o izbiri.
11.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Javni razpisi
Št. 30/99
Ob-1942
Urad Vlade RS za informiranje, Ljubljana, Slovenska 29, objavlja
anonimni javni natečaj
za zbiranje predlogov zamisli
z osnovnimi izvedbenimi pogoji
osrednje počastitve državnega
praznika Dneva državnosti, 25. junija
1999
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1. Naročnik: Koordinacijski odbor Vlade
RS za izvedbo protokolarnih pravil (sedež:
Urad Vlade za informiranje, Ljubljana, Slovenska 29).
2. Natečajna naloga je naslednja: izdelati zamisel scenarija in opredeliti osnovne
izvedbene pogoje (možne izvajalce, okvirne
elemente scene, druge posebne izvedbene
zamisli) za osrednjo državno počastitev Dneva državnosti. Koordinacijski odbor vabi k
sodelovanju vse tiste fizične in pravne osebe-avtorje, ki so umetniško in strokovno dovolj usposobljeni, da bi lahko zagotovili
umetniško in vsebinsko prepričljivo počastitev našega osrednjega državnega praznika.
3. Udeleženci natečaja naj v okvirni scenarij vključijo naslednja dva elementa:
– državno himno,
– slavnostni govor v trajanju okrog 10
minut;
in upoštevajo naslednje splošne organizacijske okvire:
– kraj izvedbe: Gallusova dvorana Cankarjevega doma,
– čas: petek, 25. junija 1999 ob 20. uri,
– trajanje: največ 70 minut,
– neposreden televizijski in radijski prenos prireditve,
– tehnična izvedba: Cankarjev dom.
Ponudba mora poleg scenarija in osnutka scene navesti tudi:
– predvideno število potrebnih terminov
za vaje in generalko,
– okvirno oceno stroškov posameznih
storitev (avtorski honorarji in materialni
stroški za sceno),
– morebitne posebne zahteve, ki jih narekuje scenarij.
Stroški izvedbe počastitve (vsi avtorski
stroški, stroški scene in ostali stroški, ki so
posledica morebitnih posebnih zahtev,
stroški terminov dvorane, ki bi presegli 1
vajo, generalko in nastop), lahko znašajo
največ 4,700.000 SIT.
Predloge bo sprejemal Koordinacijski
odbor v zaprti kuverti z pripisom “Dan Državnosti - natečaj, Ne odpiraj”, na naslov:
Urad Vlade za informiranje, Slovenska 29,
Ljubljana, do 20. aprila 1999. Predloge, ki
naj bodo kopije, naj sodelujoči oddajo pod
šifro, pri čemer priložijo v kuverto zaprto
ovojnico z oznako šifre, ki vsebuje njihovo
ime in naslov. Istovetnost predloga bodo
dokazali tudi z originalom predloga.
Izbor bo na podlagi mnenja tričlanske
strokovne komisije opravil Koordinacijski
odbor Vlade za izvedbo protokolarnih pravil. Odbor se poleg tega lahko odloči tudi za
odkup največ dveh predlogov v višini
60.000 SIT, ki jih ima pravico uporabiti ob
drugih priložnostih.
Izbrani avtorji bodo o odločitvah obveščeni do 6. maja 1999. Z izbranim avtorjem bo sklenjeno ustrezno pogodbeno razmerje o pripravi in izvedbi počastitve, z avtorji predlogov, ki bodo eventualno odkupljeni, pa pogodba o odkupu s prednostno
pravico avtorja v primeru izvedbe.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-1880
Na podlagi 4. točke 3. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98), Mini-
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strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nastanka priročnikov
za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih
1. Ime, naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Nada Požar Matijašič
(tel. 1317-136), Mojca Miklavčič, (tel.
1785-211) in Vincenc Filipčič (tel.
1333-266).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nastanka priročnikov za vzgojiteljice in
vzgojitelje v vrtcih.
Predmet tega razpisa so priprava in izid
priročnikov za vzgojiteljice v vrtcih v skladu
s posameznim področjem dejavnosti v vrtcu, in sicer so to: gibanje, jezik, umetnost,
družba, narava in matematika. Poleg tega je
predmet razpisa tudi priprava in izdaja skupnega priročnika, ki bi vključeval vsa navedena področja dejavnosti, hkrati pa bi skupni
priročnik pokril tudi uvodni del kurikula in bi
bilo v njem moč zasledovati povezavo med
posameznimi področji dejavnosti v vrtcu.
Učni načrt oziroma kurikulum za vrtce je
naveden
na
internet
naslovu:
http://www.mss.edus.si/, pod oznako
9-letna osnovna šola.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi za
del razpisnega javnega razpisa za posamezno področje dejavnosti, kar pomeni da lahko oddajo ponudbo za priročnik za posamezno, eno ali več področij dejavnosti.
V tem primeru oddaje ponudbe morajo
ponudniki v celoti upoštevati 3. točko navodil ponudnikom za izdelavo ponudb.
3. Razpisna dokumentacija
Vsi interesenti lahko dvignejo dokumentacijo vsak dan od 10. do 14. ure na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, v vložišču, soba št.
K1 v kleti stavbe (tel. 1785-210).
Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo, je za posamezna odpiranja sledeči:
– za prvo odpiranje je 12. 4. 1999,
– za drugo odpiranje je 17. 5. 1999.
Ponudnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji tako, da najkasneje do
zgoraj navedenega roka za dvig razpisne
dokumentacije pošljejo vprašanja v zvezi z
razpisom in razpisno dokumentacijo na telefaks št. 1785-369 oziroma e-mail: mojca.miklavcic@mss.edus.si ali na e-mail: vincenc.filipcic@guest.arnes.si.
Ponudniki bodo odgovore na zastavljena
vprašanja prejemali sproti, najkasneje v roku 10 dni po prejemu vprašanja pri naročniku. Po zadnjem roku za pojasnila k razpisni
dokumentaciji pa bodo ponudniki najkasneje v roku 5 dni prejeli vse odgovore na zastavljena vprašanja.
4. Splošni pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo založniki (v
nadaljnjem besedilu: ponudniki).
Ponudba kot tudi celotna ponudbena dokumentacija, razen reklamnega gradiva, mora biti izdelana in predložena v slovenskem
jeziku.
Ponudba bo veljavna v primeru, da ponudnik do predpisanega roka za oddajo po-
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nudbe v javnem razpisu predloži vse dokumente, in sicer:
a) Krovno izjavo.
Vse gradivo v ponudbi, razen propagandnega gradiva, mora biti oštevilčeno. Krovna
izjava mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora
vsebovati izpolnjen Razpisni obrazec 0, ki
vsebuje: navedbo števila strani, ki sestavljajo ponudbo, kazalo ponudbe, izjavo ponudnika, da vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi ustrezajo originalom in izjavo
ponudnika, da vse navedbe, ki jih je podal v
svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju.
b) Podatke o ponudniku s fotokopijo
vseh registracijskih listov.
c) Obrazca BON 1, BON 2 ali obrazec
BON3, izdane največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka za oddajo ponudb.
d) Izpolnjen Razpisni obrazec 1 iz dokumentacije za sofinanciranje nastanka priročnikov za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih s
podatki o ponudniku.
e) Izpolnjen Razpisni obrazec 2 s podatki o priročniku. V kolikor se ponudnik prijavi
na razpis z večimi priročniki, mora k vsakemu priložiti poleg razpisnega obrazca 2 tudi
razpisni obrazec 3 in razpisni obrazec 4 ter
obrazložitev vsebine priročnika, v skladu s
točko f.
f) Obrazložitev vsebine priročnikov oziroma izdelan koncept priročnikov.
g) Izpolnjen Razpisni obrazec 3 s podatki o avtorju/avtorjih priročnika, če so avtorji
že znani, drugače se na obrazec navede,
da avtorji še niso znani. V kolikor je več
avtorjev, lahko ponudnik fotokopira razpisni
obrazec 3 tolikokrat, da navede vse avtorje
posameznega priročnika.
h) Izpolnjen Razpisni obrazec 4 z navedbo terminskega plana izdaje posameznega
priročnika.
i) Izpolnjen Razpisni obrazec 5, ki je izjava, da se ponudnik strinja z v dokumentaciji
priloženo pogodbo in s posebnimi pogoji, navedenimi v tej objavi.
j) Podpisan in parafiran Razpisni obrazec 6, ki je osnutek pogodbe z založniki.
k) Izpolnjen Razpisni obrazec 7 z navedbami referenc ponudnika.
l) Potrjen Razpisni obrazec 8, kjer so
navedena merila za izbor.
m) Propagandno in ostalo gradivo.
5. Merila za izbiro
Ministrstvo bo sofinanciralo največ dva
priročnika za vzgojiteljice in vzgojitelje za
posamično področje dejavnosti.
Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, vključno z navedbo referenc ponudnika so:
– reference založnika pri zalaganju učbenikov in priročnikov na področju vzgoje in
izobraževanja,
– obrazložitev vsebine priročnika oziroma izdelan koncept priročnika,
– rok izdelave oziroma izdaje posameznega prijavljenega priročnika (razpisni obrazec 4),
– če so avtorji znani, reference avtorjev
na področju vzgoje in izobraževanja in celovitost ponudbe.
Prednost bodo imeli tisti ponudniki, ki
bodo predlagali skupni priročnik z vsemi
navedenimi področji dejavnosti in nadalje

tisti ponudniki, ki bodo predlagali priročnike
za vzgojiteljice in vzgojitelje za obe starostni
obdobji, in sicer od 1. do 3. leta in od 3. do
6. leta.
6. Posebni pogoji
Ponudnik mora k priročniku za vzgojiteljice/vzgojitelje pripraviti tudi opis njegove
uporabe pri vzgojnem delu v vrtcu in na
lastne stroške izvesti izobraževanje zanje.
Ponudnik k rokopisu priloži že opravljene recenzije rokopisa (če jih ima) oziroma
načrta priprave celotnega priročnika.
7. Okvirna sredstva
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo nastanek posameznega priročnika s financiranjem avtorskega honorarja tako, da bo obračunalo avtorjevo delo na način: avtorsko polo, ki obsega 30.000 tiskarskih znakov (vključno z ločili in presledki
med besedami) ali 16 tipkanih strani (30
vrstic na stran v širini 62 tiskarskih znakov),
po ceni bruto 65.000 SIT.
Ministrstvo bo namenilo sredstva glede
na nastanek priročnikov, in sicer predvidoma:
– v letu 1999: 10,000.000 SIT
8. Oddaja ponudb
Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati
z jasno oznako in napisom “ponudba - ne
odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila, in sicer “Javni razpis za sofinanciranje nastanka priročnikov za vzgojiteljice in
vzgojitelje”.
Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bodo pravilno prispele:
– za prvo odpiranje dne 20. 4. 1999 do
9. ure,
– za drugo odpiranje dne 25. 5. 1999
do 9. ure
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, v vložišče,
soba št. K1 v kleti stavbe.
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe
tako, kot je zgoraj navedeno, naročnik ne
nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
9. Trajanje razpisa
Ponudniki svoje ponudbe oddajo do dnevov, ki so navedeni v 8. točki tega razpisa
ter na način in naslov, kot je navedeno v 4.
točki oziroma v tem razpisu.
10. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
– prvo odpiranje dne 20. 4. 1999 ob
11. uri in
– drugo odpiranje dne 25. 5. 1999 ob
11. uri
v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Župančičeva 6/II, Ljubljana, v sejni sobi.
11. Izbiranje ponudnikov
Komisija za izbor bo po odpiranju ponudb predala gradiva v nadaljni pregled in
obravnavo in bo ponudnike o njihovi izbiri
obvestila predvidoma v zakonitem roku od
dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1/99
Ob-1953
Na podlagi 7. in 10. člena zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje projektov redne
vadbe na področju športne rekreacije
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1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
šport, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
2. Predmet
javnega
razpisa:
je
sofinanciranje projektov redne vadbe na
področju športne rekreacije v letu 1999, ki
so namenjeni:
– povečanju števila organizirano redno
športno aktivnega prebivalstva,
– strokovni, vsebinski in organizacijski
pomoči organizatorjem in izvajalcem redne
športno rekreativne vadbe.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki na javni razpis
a) Na ta razpis se lahko prijavijo
ponudniki s statusom krovne organizacije
ali zveze na področju športne rekreacije, ki
je registrirana kot pravna oseba v RS, in
katere ustanovitelji so neposredni izvajalci
programov športne rekreacije.
b) Ponudniki lahko na ta javni razpis
prijavijo samo projekt ali del projekta, ki bo
izvajan v letu 1999.
c) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije
naročnika (Ministrstva za šolstvo in šport).
Vsi zahtevani podatki morajo biti v
razpisni obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.
Ponudba mora poleg izpolnjenega
razpisnega obrazca vsebovati tudi vse v
razpisni dokumentaciji zahtevane priloge.
d) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščenih oseb
naročnika.
e) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
f) Ponudnik mora za izvajanje projekta
zagotoviti najmanj 70% delež sofinanciranja
projekta iz drugih virov (neproračunska
sredstva).
4. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg projekta (izvajalci projekta in
število v projekt vključenih prebivalcev),
– kreativnost in ustvarjalnost,
– izvedljivost projekta,
– ekonomičnost projekta,
– strokovnost,
– dosedanji dosežki in reference
ponudnika,
– prednost pri izboru za sofinanciranje
bodo imeli projekti organizirane redne
športne vadbe za ženske, matere z otroki
(skupna vadba), starostnike in družine.
Projekt mora opredeljevati naslednje
parametre:
– Način, kako namerava projekt doseči
ljudi.
– Vsebina projekta mora biti organizirana
športna vadba, ki redno (najmanj enkrat
tedensko) poteka vsaj tri mesece.
– Določilo strokovne izobrazbe ali
usposobljenost izvajalcev, ki v projektu
vodijo organizirano športno vadbo.
– Opredeljevati mora kazalce za
spremljanje uspešnosti projekta.
– Projekt mora omogočati vključitev čim
večjega števila ljudi in mora biti odprt za vse
neposredne izvajalce, ki izpolnjujejo pogoje,
zahtevane za izvajanje športne aktivnosti v
projektu. Projekt mora biti namenjen
izvajalcem na celotnem področju Slovenije.

Št.

5. Okvirna višina sredstev, ki so
namenjena za predmet javnega razpisa:
okvirna višina sredstev, ki se iz državnega
proračuna namenjajo za predmet javnega
razpisa znaša 15,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 1999, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti
predložene ponudbe za dodelitev sredstev,
način predložitve ponudb ter opremljenost
ponudb: rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za
dodelitev sredstev poslati s priporočeno
pošto, najpozneje do 14. 5. 1999, na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Sektor za šport, Celovška
25, 1000 Ljubljana.
Opremljenost ponudb:
Ponudba za razpis je potrebno poslati v
zaprtem ovitku, na katerem mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Ponudba
za Projekte redne vadbe”,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev: odpiranje ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija
naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
točko 11. člena odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) ne bo javno.
Neveljavnih
ponudb
(nepravilno
opremljenih in nepravočasno prispelih)
strokovna komisija ne bo odpirala in bodo
vrnjene ponudnikom.
9. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu javnega
razpisa: ponudniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od zaključka odpiranja ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo
dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V
primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od
prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo
lahko
zainteresirani
ponudniki dobijo po pošti, elektronski pošti
ali v tajništvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Sektor za šport, Celovška 25, Ljubljana.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo v tajništvu Ministrstva za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Celovška 25,
Ljubljana, vsak delovni dan med 12. in 14.
uro, po tel. 061/321-848.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Sektor za šport
Št. 1999-02
Ob-1924
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
zdravstveno vzgojnih akcij in gradiv za
spodbujanje zdravih življenjskih navad
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje zdravstveno vzgojnih akcij in gradiv za
spodbujanje zdravih življenjskih navad v letu
1999.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Republiki Sloveniji,
– organizacije in društva, ki imajo v svojih programih opredeljeno skrb za zdravje
prebivalstva oziroma uveljavljanje in spodbujanje zdrave prehrane,
– organizacije, ki se ukvarjajo z medijsko promocijo in trženjem idej in storitev,
– druge pravne osebe.
Predlagatelji morajo biti registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
4. Predlogi zdravstveno vzgojnih akcij
in gradiv morajo izhajati iz specifičnih razmer v Republiki Sloveniji in se nanašati na
enega izmed naslednjih prednostnih področij:
– uveljavljanje in spodbujanje zdrave prehrane,
– preprečevanje aidsa,
– spodbujanje nekajenja,
– preprečevanje nesreč in nezgod.
5. Merila za izbiro vlog so naslednja:
– vsestranski značaj akcije oziroma gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi
prioritetami, programi in akcijami,
– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– reference ponudnika,
– stroški akcije oziroma gradiva.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago:
78,000.000 SIT.
7. Terminski plan porabe dodeljenih
sredstev: dodeljena sredstva bodo prejemniku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in poročila o opravljenem delu, ki ju
bo prejemnik posredoval naročniku najkasneje do 10. 11. 1999.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik med 8. in 15. uro pri Maji Šifrer,
Jelki Galič ali Martini Eberl ali poiščejo na
internetu
(http://www.gov.si/mz/razpisi.htm).
9. Vloge morajo biti predložene na Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 12. aprila 1999 do 15. ure v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – vloga
zdravstvena vzgoja” in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
10. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 3. maja
1999.
Ministrstvo za zdravstvo
Št. 1999-02
Ob-1925
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
strokovnega tiska s področja zdravstva
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovnega tiska s področja zdravstva v
letu 1999.
3. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe s področja zdravstva in zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ter skupine
strokovnjakov oziroma posamezni strokovnjaki s področja zdravstva.
3. Ministrstvo bo sofinanciralo:
– izvirne učbenike,
– prevode znanih učbenikov,
– priročnike,
– strokovna navodila za opravljanje
zdravstvene dejavnosti na nekem področju,
ki so jih pripravili razširjeni strokovni kolegiji, inštituti ali priznani strokovnjaki,
– monografije,
– raziskovalna poročila,
– druga zahtevna strokovna besedila,
– tujo ali domačo strokovno periodično
publikacijo, ki ima po mnenju Zdravstvenega sveta pomen za opravljanje zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
4. Pogoji za izbiro vlog:
– gradiva morajo biti v slovenskem jeziku,
– izjemoma so lahko strokovni učbeniki,
monografije ali raziskovalna poročila tudi v
tujem jeziku, če gre za promocijo znanja in
izkušenj naših strokovnjakov,
– priložena mora biti strokovna recenzija, ki jo na zahtevo in na račun avtorja izdela
predsednik ustreznega razširjenega strokovnega kolegija ali višji svetnik,
– priložen mora biti predračun za tisk in
izjava o izbiri tiskarne, iz katere je razvidno,
da je izbrani izvajalec najugodnejši ponudnik izmed vsaj treh.
5. Merila za izbiro vlog:
– kakovost,
– inovativnost in izvirnost,
– vseslovenski značaj tiska,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi
prioritetami, programi in akcijami,
– reference ponudnika,
– stroški tiska.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago:
7,500.000 SIT.
7. Terminski plan porabe dodeljenih
sredstev: dodeljena sredstva bodo prejemniku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in poročila o opravljenem delu, ki ju
bo prejemnik posredoval naročniku najkasneje do 10. 11. 1999.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik med 8. in 15. uro pri Maji Šifrer,
Jelki Galič ali Martini Eberl ali poiščejo na
internetu
(http://www.gov.si/mz/razpisi.htm).
9. Vloge morajo biti predložene na Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 6. aprila 1999 do 15. ure v zapečateni
kuverti z oznako “ne odpiraj -vloga tisk” in s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
10. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 26. aprila
1999.
Ministrstvo za zdravstvo
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Št. 1999-02
Ob-1926
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
programov društev, ki opravljajo
zdravstveno prosvetno vzgojno
in založniško dejavnost na področju
zdravstva
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov društev za leto 1999, ki
opravljajo zdravstveno prosvetno vzgojno in
založniško dejavnost na področju zdravstva.
3. Osnovni pogoji in merila za izbiro vlog:
– da je programsko storitveno izkazana
dejavnost društva republiškega pomena,
– da ima društvo v svojem ustanovnem
aktu določeno kot glavno ali prevladujočo
dejavnost varovanje in krepitev (promocijo)
zdravja svojih članov, določenih skupin prebivalstva oziroma vseh prebivalcev Slovenije,
– da društvo s svojo preventivno,
zdravstveno vzgojno, edukacijsko in založniško dejavnostjo dopolnjuje državno organizirano skrb za izboljšanje zdravja prebivalstva,
– prednost pri sofinanciranju bodo imela
društva, ki imajo status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju zdravstva.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago:
7,000.000 SIT.
7. Terminski plan porabe dodeljenih
sredstev: dodeljena sredstva bodo prejemniku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in poročila o opravljenem delu, ki ju
bo prejemnik posredoval naročniku najkasneje do 10. 11. 1999.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik med 8. in 15. uro pri Maji Šifrer,
Jelki Galič ali Martini Eberl ali poiščejo na
internetu
(http://www.gov.si/mz/razpisi.htm).
9. Vloge morajo biti predložene na Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 6. aprila 1999 do 15. ure v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – vloga društva”
in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
10. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 26. aprila
1999.
Ministrstvo za zdravstvo
Št. 362-1/99
Ob-1781
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije, na podlagi 6. člena stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije objavlja
razpis
za dodelitev službenih stanovanj v
najem na Jesenicah, Kobaridu, Dobrovi
v Goriških Brdih, Bovcu, Sežani, Zgornji
Velki in Radečah

Predmet razpisa:
Jesenice:
– C. 1. maja 26/a, št. stanovanja 12, v
izmeri 43,90 m2,
– C. M. Tita 41, št. stanovanja 86, v izmeri
52,72 m2,
Kobarid:
– Stresova 2a, št. stanovanja 2, v izmeri
27,98 m2,
Dobrovo v Goriških Brdih:
– Bevkova 2, pritličje, v izmeri 27,89 m2,
Bovec:
– Mala vas 95, pritličje, v izmeri 53,75 m2,
Sežana:
– 1. tankovske brigade 5, št. stanovanja
52, v izmeri 27,37 m2,
– Ivana Turšiča 9, št. stanovanja 43, v
izmeri 28, 21 m2,
Zgornja Velka:
– Trate 3, št. stanovanja 2, v izmeri
104,24 m2.
Upravičenci: delavci Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije,
zaposleni v carinarnicah in carinskih izpostavah.
2. Predmet razpisa:
Radeče:
– Ulica OF 2, št. stanovanja 22, v izmeri
43,19 m2.
Upravičenci: delavci Ministrstva za pravosodje, Uprave za izvrševanje kazenskih
sankcij, zaposleni v Prevzgojnem domu Radeče.
Pogoji razpisa: predlog predstojnika s
predhodnim redom v organu in vlogami prosilcev, ki so upravičeni po tem razpisu, v
skladu z določbami Stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, se pošlje na Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, v roku 14 dni po objavi
v Uradnem listu RS.
Servis skupnih služb vlade
Ob-1943
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana
(tel. 061/311-659) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca testiranja
sposobnosti učencev sedmih razredov
osnovnih šol s testno baterijo MFBT
1. Izvedba obsega naslednje naloge:
1.1. Terminski dogovor s šolami.
1.2. Pridobitev ustreznih testatorjev.
1.3. Izvedba testiranja.
1.4. Pregled izpolnjenih odgovornih listov (priprava za optično branje) in oddaja
odgovornih listov v optično branje.
1.5. Sodelovanje z Zavodom pri odpravi
napak testiranja, ugotovljenih pri optičnem
branju.
2. Ocenjena vrednost naročila je
10,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: vse osnovne šole v Sloveniji.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: konec šolskega leta 1998/99.
5. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, vložišče,
v delovnem času zavoda.
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b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. marec 1999.
6. a) Rok za oddajo ponudbene dokumentacije je 30. marca 1999 do 11. ure, v
zaprti kuverti, z oznako “Ne odpiraj - Vloga za
javni razpis”, na zadnji strani morajo biti navedeni podatki pošiljatelja ponudbe.
b) Polni naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.
7. Datum in čas odpiranja ponudb: datum odpiranja ponudb je 30. marec 1999 v
mali dvorani v Centru za informiranje in poklicno svetovanje, Smoletova 12, 1000 Ljubljana, ob 12. uri.
8. Zahtevana oblika prijave:
– izpolnjen razpisni obrazec MFBT R1,
– izjava, da ponudnik v celoti sprejema
razpisne pogoje in je v primeru, da je izbran,
pripravljen skleniti pogodbo.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki, so navedeni v razpisni dokumentaciji v pogojih za izdelavo ponudbe.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana,
tel. 302-751, 302-752, kontaktna oseba
Barbara Gregorič Brezavšček.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 364/1
Ob-1991
Na podlagi določil zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l.RS, št. 60/95) Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja
ponovljeni javni razpis
za dolgoročni najem skladišča v Luki
Koper
1. Najemodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, Ljubljana.
2. Predmet in kraj oddaje: skladišče št.
15 v Luki Koper.
3. Opis objekta: skladišče je objekt P+8
z etažno površino ca. 1.100 m2 skupaj 8.800
m2. Bruto tlorisna izmera etaže je 54 × 20
m. Svetla višina skladiščnega prostora je 3 m
in nosilnost (armiranobetonska plošča) 1.200
KN/m2. Dostop v etaže je z dvema tovornima
dvigaloma nosilnosti po 3 tone.
Objekt je komunalno urejen (elektrika, voda, telefon), ni pa ogrevan in prezračevan.
Dovoz blaga je možen po železnici in s kamioni.
4. Ogled: zainteresirani si skladišče lahko ogledajo v sredo, 29. 3. 1999. Zbirališče
je pred vhodom v Luko Koper, ob 10. uri,
kjer jih bo sprejel vodja skladišča Branko
Kogovšek, tel. 066/33-194.
5. Cena: pričakovana ponudbena cena je
najmanj 3 DEM/m2 v protivrednosti SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije; vse stroške, ki so
povezani z uporabo tega objekta oziroma
objektom samim, nosi najemojemalec.
6. Vsebina ponudbe:
– točen naslov ponudnika s telefonom,
faksom in kontaktno osebo,
– ponudbena cena/m2,
– opis dejavnosti, ki jo želi ponudnik
opravljati v najetem skladišču,
– registracija ponudnika za opravljanje željene dejavnosti,
– odločba o dovolitvi opravljanja dejavnosti,
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– BON obrazci.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so ponudbena cena in dejavnost. Ponudbena dejavnost mora biti v skladu s splošnimi pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni Koper (Ur. l. RS, št. 69/98).
8. Pogoji najemodajalca:
– v skladišču, ki je predmet dolgoročnega najema, niso dovoljene kakršnekoli predelave ali drugi gradbeni posegi, brez predhodnega soglasja najemodajalca,
– ob podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik plačati najem skladišča za tri mesece
vnaprej,
– odpovedni rok je eno leto.
9. Interesenti za najem oddajo ponudbo
po pošti. Veljaven je poštni žig 6. 4. 1999 do
24. ure, z vidno oznako Ponudba – najem
skladišča – Ne odpiraj.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan točen naslov ponudnika.
Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene
in ne bodo prispele v roku, bo naročnik izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
10. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 8. 4.
1999 ob 9. uri v prostorih restavracije Poslovnega centra, Dunajska 106/I.
11. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz objave razpisa, bo komisija
za vodenje razpisnega postopka ob odpiranju ponudb izločila.
12. Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo sodelujoči na razpisu prejeli v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.
13. Dolgoročna oddaja skladišča je vezana na predhodno soglasje Vlade Republike
Slovenije.
14. Najemodajalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobene od prejetih ponudb.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-1975
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek, na podlagi 41. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92)
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
zobozdravstvene dejavnosti v Občini
Duplek
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
ki izpolnjujejo pogoje iz 35. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti, skladno z drugim odstavkom 41. člena tega zakona.
2. Kandidat mora prijavi priložiti predpogodbo oziroma pogodbo o najemu prostora,
namenjenega za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti v večnamenskem objektu v Sp.
Dupleku.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev iz 1. in 2. točke tega razpisa naj
kandidati pošljejo priporočeno ali osebno dostavijo na naslov: Občina Duplek, Cesta 4.
julija 106, 2241 Sp. Duplek, z oznako “Javni
razpis za podelitev koncesije”.
4. Rok za prijavo je 10 dni po objavi.
5. O izbiri bomo kandidate predvidoma obvestili v 30 dneh po izteku razpisnega roka.
Občina Duplek
Ob-1999
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje
in izgradnjo Celje, Komisija za nadzor nad
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upravljanjem s poslovnimi prostori in Komisija za oddajo stavbnih zemljišč, objavljajo
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v začasni
najem
V najem za določen čas se oddajo poslovni prostori:
– poslovni prostor v 1. nadstropju objekta Stara Dečkova 10 v neto izmeri 57,67 m2,
– poslovni prostor v pritličju objekta Ob
Hudinji 1, v neto izmeri 71,30 m2,
– objekt Kosova 10 v neto izmeri ca. 105
m 2.
Za oddajo zemljišča v začasni zakup
V začasni zakup se odda stavbno zemljišče del parc. št. 2055, k.o. Celje.
1. Prostori pod prvo in tretjo alineo so
primerni za pisarniško dejavnost ali drugo
sorodno dejavnost, pod drugo alineo za skladiščno ali proizvodno dejavnost – mirna proizvodnja.
Bodoči najemniki poslovnih prostorov so
dolžni urediti poslovne prostore v skladu z
bodočo namembnostjo na svoje stroške in
za delovanje pridobiti vsa ustrezna dovoljenja.
Najemna pogodba se bo sklepala za
določen čas za dobo treh let razen za
poslovni prostor pod tretjo alinejo (eno leto) s pogojem, da se lahko prekinejo pred
iztekom roka treh let brez povračila stroškov in nadomeščanja poslovnih prostorov
v primeru, da bo oddaja poslovnega prostora ovirala izvajanje prostorsko izvedbenega načrta.
2. Zemljišče je primerno za postavitev kioska za prodajo časopisov ipd. Bodoči zakupnik si je pred postavitvijo kioska dolžan pridobiti vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za postavitev in pridobiti ustrezna dovoljenja na svoje stroške.
Zakup se bo sklepal za določen čas za
dobo petih let, z možnostjo prejšnje odpovedi oziroma podaljšanja zakupa, glede na realizacijo prostorsko izvedbenega načrta.
Pri odločanju o dodelitvi poslovnih prostorov in pri oddaji stavbnega zemljišča v
začasni zakup bodo Komisiji dali prednost
kandidatom, ki bodo:
– ponudili program, ki se najbolj vključuje
v okolje in trdnejše jamstvo za realizacijo programa,
– pripravljeni poravnati investicijska vlaganja prejšnjih najemnikov,
– opravljali deficitarno dejavnost in zaposlili več delavcev.
Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati uredili poslovni prostor na svoje stroške oziroma da si
bodo pridobili vsa ustrezna dovoljenja,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma izpis iz sodnega registra.
Ponudbe je potrebno oddati v roku 15
dni po objavi tega razpisa na Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov
9, kjer dobijo interesenti tudi vse potrebne
informacije tel. 063/484-822, int. 367.
Rok za objavo razpisnih rezultatov je trideset dni od dneva izteka razpisnega roka.
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za nadzor nad upravljanjem
s poslovnimi prostori
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč
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Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Št. 906/99
Ob-1811
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Tovarna volnenih odej, p.o.,
v stečaju, Škofja vas 40, 3211 Škofja vas.
Predmet prodaje:
– 827 navadnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 16.000 SIT za delnico,
– 86 prednostnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 16.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta Banke Celje, d.d., imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavljajo do vključno 10. 4. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.
Banka Celje, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-1777
Na podlagi 37. člena statuta družbe Avtonabava, d.d., uprava skicuje
3. skupščino družbe
Avtonabava, d.d., Zvezna ulica 2a,
Ljubljana,
ki bo dne 22. 4. 1999 ob 9. uri v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Zvezna ulica 2a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.
Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Branka Neffat.
Izvoli se preštevalki glasov: Irena Kos,
Jadranka Golob.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina razreši
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Peter Trtnik,
2. Emilija Figueroa-Vega,
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3. Milojka Mižigoj-Trošt,
4. Mihaela Stopar.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Nada Burić,
2. Vito Verstovšek,
3. Franci Strajnar,
4. Tadeja Počivavšek.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zasotpniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtonabava, d.d.,
uprava
Ob-1778
Na podlagi 9. in 10. člena statuta družbe Elektrotehna Interset, d.d., Mengeš, Trdinov trg 4, sklicuje uprava družbe
12. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo 21. 4. 1999 ob 10. uri v
prostorih družbe Mengeš, Trdinov trg 4 ter
vabi delničarje k udeležbi.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
3. Obravnava in sprejem rezultatov poslovanja za leto1998.
4. Odločanje o pokritju izgube v poslovanju.
Predlog sklepov:
K 1. točki: izvoli se predsednika skupščine, imenuje notarja in dva preštevalca
glasov.
K 2. točki: sprejmejo se spremembe statuta družbe.
K 3. točki: sprejme se poročilo o poslovanju družbe za leto 1998, po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.

K 4. točki: ugotovljeno izgubo iz poslovanja v letu 1998 se po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta krije iz rezerv, oblikovanih v preteklih letih.
Opomba: delničarji lahko v roku 7 dni od
objave sklica skupščine pošljejo pisne, razumno utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.
Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za 21. 4. 1999 ob 10. uri. Če ob
prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 10.30 v
istih prostorih. Skupščina bo veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe na skupščini: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji v korist
katerih so delnice vknjižene v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci naj svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje 15 minut pred zasedanjem
skupščine.
Gradivo: k posameznim točkam dnevnega reda s predlogom sklepov so delničarjem na vpogled na upravi družbe vsak delovni dan od 8. do 15. ure.
Elektrotehna Interset, d.d.,
uprava družbe
Ob-1812
Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
5. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo dne 19. 4. 1999 ob 12. uri, v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska c. 34.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli po predlogu predsednika skupščine, verifikacijsko
komisijo ter se seznani z notarjem.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi in delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev in delitev dobička.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta in določi čistopis statuta.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta in
seznanitev s članom nadzornega sveta –
predstavnikom zaposlenih.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega člana nadzornega sveta in se seznani s članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih.
6. Obravnava in sprejem izhodišč plana
poslovanja za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagana izhodišča plana poslovanja za leto 1999.
7. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano revizijsko družbo za revizijo računovodskih izkazov za leto 1999.
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Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda podajo v pisni obliki, v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblaščenci oziroma zastopniki se morajo pred
skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine dne 20. 4.
1999 ob 12. uri, v istem prostoru in z istim
dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Hotel Slon, d.d.
direktor
Ob-1813
Na podlagi točke 4.F statuta delniške
družbe Gradbenega Industrijskega podjetja
Stavbenik, d.d., Koper in skladno z določili
zakona o gospodarskih družbah sklicujem
III. sejo skupščine
delniške družbe GIP Stavbenik, d.d.,
Koper,
ki bo v sredo, 21. aprila 1999, v veliki
sejni dvorani Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper (VI. nadstropje), s pričetkom
ob 14. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsedujočega skupščine
izvoli Nevenka Grgić in verifikacijska komisija v sestavi: Dragica Umek, predsednica
komisije in Lucijana Črnac ter Branko Vuga
kot preštevalca glasov. Potrdi se predlagani
dnevni red.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: sprejme se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu v sklepih od št. 2.1 do 2.8.
3. Predlog za odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa št. 3: nadzorni svet na
zahtevo večinskega delničarja predlaga
skupščini, da odpokliče sedanje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev.
4. Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in
seznanitev s spremembo članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev, imenujejo:
1. Alojz Bolčina,
2. Marinko Hrvatin,
3. Marjan Makovec,
4. Vitomir Mavrič.
Skupščina se seznani s spremembami
članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, ki jih v nadzorni svet izvoli svet delavcev.
5. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.

Št.

Predlog sklepa št. 5: na predlog uprave
in nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: predsedniku nadzornega sveta za
njegovo delo in udeležbo na sejah nadzornega sveta pripada plačilo v višini 70.000
SIT bruto na mesec, članom nadzornega
sveta pa za njihovo delo in udeležbo na
sejah nadzornega sveta pripada plačilo v
višini 50.000 SIT bruto na mesec.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno s priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe, Ulica 15. maja 16,
Koper, soba št. 15.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer pol ure pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen o
prvi točki, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa še z izpiskom iz sodnega
registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov in predlog sprememb statuta, so na
vpogled delničarjem v informativni pisarni
družbe, Ulica 15. maja 16, Koper, soba št.
8, vsak delavnik med 10. in 13. uro, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
GIP Stavbenik, d.d., Koper
predsednik uprave
Ob-1941
Na podlagi 51. člena statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo, d.d.,
Ljubljana, Cigaletova 15, vas vabimo na
6. redno sejo
skupščine družbe,
ki bo v sredo, 21. aprila 1999 ob 12. uri
v prostorih Športne loterije, d.d., v Ljubljani,
Cigaletova 15/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja skupščine.
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2. Potrditev dnevnega reda.
3. Potrditev poročila o poslovanju delniške družbe in revizijskega poročila za leto1998.
4. Predlog delitve dobička za leto1998.
5. Izbira revizorja za revidiranje finančnih izkazov za leto 1999.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: ugotovi se skepčnost, izvolijo se delovna telesa in notar
skupščine po predlogu uprave.
2. Sklep k 2. točki: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sklep k 3. točki: potrdi se poročilo o
poslovanju delniške družbe in revizijsko poročilo za leto 1998.
4. Sklep k 4. točki: potrdi se predlog
delitve dobička za leto 1998 po predlogu
uprave.
5. Sklep k 5. točki: potrdi se revizor za
revidiranje finančnih izkazov za leto 1999
po predlogu uprave.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je najkasneje do 19. 4. 1999.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Gradivo za skupščino bo posredovano s
sklicem 17. redne seje nadzornega sveta
družbe.
Športna loterija, d.d.,
uprava družbe

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-1787
Ime glasil: Kmečki glas, mesečniki:
Revija o konjih, Pet zvezdic, Sodobno
kmetijstvo, Moj mali svet, kvartalna revija TIN.
Izdajatelj: ČZD Kmečki glas Ljubljana,
Železna c. 14.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja,
direktor Boris Dolničar.
Člani nadzornega sveta: Ana Finc – predsednica, Marinka Pucelj Arandjelovič, Zlata
Krašovec, Borut Jerše, Franc Počivavšek,
Stane Tominc.
Lastnik več kot 10% kapitala: PID Kmečka družba, d.d., SKB, investicijsko podjetje, d.o.o.
Ob-1985
Ime javnega glasila: Življenje in tehnika.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja
ter subvencije Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva
za šolstvo in šport.
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Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.,
Maribor, Trg svobode 6.
Izdajatelj: Tehniška založba Slovenije,
d.d., Ljubljana, Lepi pot 6.
Član uprave izdajatelja: Mihela Mikuž.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Ludvik Kaluža, Vasilij Kovačič, Metka Rojc.
Ob-1986
Ime javnega glasila: TIM.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja
ter subvencije Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva
za šolstvo in šport.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.,
Maribor, Trg svobode 6.
Izdajatelj: Tehniška založba Slovenije,
d.d., Ljubljana, Lepi pot 6.
Član uprave izdajatelja: Mihela Mikuž.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Ludvik Kaluža, Vasilij Kovačič, Metka Rojc.
Ob-1992
Ime javnega glasila: Radio ViVA.
Izdajatelj: M.A.S., d.o.o., Slave Klavora
1, 9000 Murska Sobota.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Direktor: Smiljan Mekicar, dipl. inž. el.
Upravljalske pravice: Smiljan Mekicar,
dipl. inž. el.
Nadzorni svet: Radijski svet.

Razne objave
Št. 307-31/98-34
Ob-2006
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Ljubljana, Kotnikova 5, izdaja na podlagi pozitivnega mnenja Svetovalnega odbora za protidumpinški uvoz in
na podlagi zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne
trgovinske organizacije, sporazuma o izvajanju VI. člena splošnega sporazuma o
carinah in trgovini 1994 (Uradni list RS,
št. 36/95), na podlagi 15., 16., 22. in
24. člena zakona o varstvu konkurence
(Uradni list RS, št. 18/93), na podlagi
Uredbe o dumpinškem in subvencioniranem uvozu (Uradni list RS, št. 38/94) in
na podlagi 4. člena zakona o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št. 71/94, 47/97)
sklep
o uvedbi protidumpinškega postopka
v zadevi uvoza puranjega mesa iz
Republike Madžarske
1. Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: urad) na podlagi pozitivnega mnenja Svetovalnega odbora za protidumpinški uvoz uvaja postopek o ugotavljanju dumpinškega uvoza puranjega mesa iz Republike Madžarske.
2. Proizvod na katerega se protidumpinški uvoz nanaša je sveže puranje meso
brez kosti in kože – puranje prsi brez ko-
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sti in kože (puranji file) pakirano vakumsko in razsuto iz Republike Madžarske.
Proizvod je klasificiran pod tarifno številko 0207 26 100 Purani, kosi, brez kosti, sveži ali ohlajeni. Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105,
sveže, ohlajeno ali zmrznjeno;
0207 – Purani
0207 26 – kosi in drobovje, sveži ali
ohlajeni:
0207 26 10 – brez kosti
Tarifna številka je samo informativnega
značaja.
3. Prijava
Postopek se uvaja na podlagi prijave
gospodarske družbe Jata, proizvodna in
trgovska družba d.d., Ljubljana in pozitivnega mnenja Svetovalnega odbora. Iz dokazil izhaja, da se proizvod na katerega
se preiskava nanaša, prodaja na Madžarskem po ceni, ki je nižja od normalne
vrednosti.
Jata, proizvodna in trgovska družba
d.d., Ljubljana je, kot predstavnik domače industrije pri Uradu Republike Slovenije
za
varstvo
konkurence,
dne
06.10.1998 podala predlog za uvedbo
postopka za ugotovitev obstoja antidumpinškega uvoza puranjega mesa iz Republike Madžarske, za ugotovitev obstoja škode in za sprejem ukrepov za odpravo škodljivih posledic takega uvoza. Vlogo je
3.decembra 1998 dopolnila, predvsem v
delu, ki se nanaša na dokaze o škodi.
Urad je skladno z določili 24. člena in
v povezavi s 15. in 16. členom zakona o
varstvu konkurence uvedel predhodni postopek, kot ga predvideva VIII. poglavje
uredbe o dumpinškem in subvencioniranem uvozu. Uredba v 20. členu določa,
da Urad RS za varstvo konkurence ustanovi svetovalni odbor za antidumping, ki
ga sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za ekonomske odnose in razvoj,
gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, finance, zunanje zadeve, Gospodarske zbornice Slovenije in Urada RS za varstvo konkurence. Svetovalni odbor je bil imenovan
30.11.1998.
4. Dumping
Vlagatelj v svoji vlogi zatrjuje, da je izvozna cena za Slovenijo zgoraj opredeljenga produkta nižja od cene v rednem
trgovanju na Madžarskem. Na tej osnovi
se domneva obstoj dumpinga.
5. Škoda
Škoda, povzročena zaradi domnevnega dumpinškega uvoza iz Republike Madžarske v Republiko Slovenijo, ima negativne učinke na prodano količino in cene
zaračunane s strani slovenskih proizvajalcev, ki se odražajo v negativnih finančnih
rezultatih slovenskih proizvajalcev puranjega mesa.
6. Preiskava
Na podlagi pozitivnega mnenja članov
svetovalnega odbora in na podlagi predloženih podatkov, s katerimi urad RS za varstvo konkurence razpolaga, se je Urad odločil za uvedbo preiskave v skladu s 24. členom uredbe o dumpinškem in subvencioniranem uvozu (Uradni list RS, št. 38/94).
a) Vprašalnik
Urad bo zaradi pridobitve relevantnih
informacij, ki so ključnega pomena za

preiskavo, posredoval ustrezno število izvodov vprašalnika madžarskemu veleposlaništvu v Sloveniji še pred objavo sklepa
v Uradnem listu. Rok, v katerem morajo
stranke posredovati podatke, zahtevane v
vprašalniku, je 30 dni, šteto od dneva objave v Uradnem listu RS. Prizadete stranke lahko dvignejo vprašalnik pri uradu.
b) Zbiranje informacij in zaslišanje
Predlagatelj, uvozniki in izvozniki, za
katere je znano, da so prizadeti, ter predstavniki države izvoznice, lahko v času
preiskave uradu predložijo dokazno gradivo, za katerega menijo, da bo koristilo
preiskavi.
Urad lahko zasliši vse prizadete stranke, ki so vložile pisno zahtevo za zaslišanje v roku 30 dni in izkazale, da imajo
pravni interes, oziroma za katere je verjetno, da jih bodo rezultati postopka zadevali, in da obstajajo posebni razlogi, zaradi
katerih bi jih bilo potrebno zaslišati.
7. Časovna omejitev
Vse zainteresirane stranke, ki izkažejo, da je njihova prisotnost med postopkom utemeljena, morajo v roku 30 dni po
objavi tega sklepa v Uradnem listu RS,
pisno predložiti svoja stališča in ostale informacije. Prav tako lahko zainteresirane
stranke v roku 30 dni naslovijo na urad
pisno zahtevo za zaslišanje. Ta časovna
omejitev velja za vse stranke, tudi tiste, ki
v vlogi niso imenovane, zato je v njihovem
interesu, da se za vse nadaljne informacije obrnejo na Urad RS za varstvo konkurence na naslednji naslov: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence,
Kotnikova 5/lll, 1000 Ljubljana, Slovenija.
8. Nesodelovanje
V primeru, da katera od prizadetih
strank ali tretja država odreče pristop do
informacij ali jih kakorkoli drugače ne posreduje v razumnem roku, ali pa pomembno ovira preiskavo, lahko urad skladno z
določilom osmega odstavka 24. člena
uredbe o dumpinškem in subvencioniranem uvozu odločitev sprejme na podlagi
znanih dejstev.
Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj
Ob-1774
Na podlagi 10. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije in
po pooblastilu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri
vzdrževanju in gradnji avtocest v Republiki Sloveniji, objavlja Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Ljubljana,
Grič 54,
javno dražbo
za prodajo opreme, prevoznih
sredstev in drugih osnovnih sredstev
1. Uporabnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Ljubljana, Grič
54, telefaks 061/159-01-49.
2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev.
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b) Kraj: Ljubljana, Grič 54.
c) Vrsta:
A 1 osebni avto R4
A 2 tovorni avto TAM 260
A 3 tovorni avto TAM 260
A 4 tovorni avto TAM 260
B 1 elektro-agregat 5,5 kW
B 2 posipalec Weisser 6 m3
B 3 posipalec Weisser 8 m3
B 4 čelni rezkar
B 5 osebni avto R4
B 6 osebni avto R4
B 7 osebni avto VW JETTA
B 8 tovorni avto TAM 80 T5
B 9 tovorni avto TAM 80 T35
B 10 tovorni avto TAM 80 T35
B 11 tovorni avto TAM 170 T14
B 12 tovorni avto TATRA – avtodvigalo
C 1 preizkuševalec generatorjev
C 2 osebni avto R4
C 3 osebni avto Citroen 15D
C 4 osebni avto Lada Niva
C 5 tovorni avto TAM 80
C 6 tovorni avto TAM 260
C 7 tovorni avto TAM 260
C 8 nakladalec STT N 802
C 9 osebni avto R4
C 10 osebni avto R4
d) Premoženje se odprodaja v celoti po
sistemu videno–kupljeno. Ustrezen prometni davek in vse stroške prepisa plača kupec.
Dražitelj mora v svoji ponudbi točno označiti za kateri del opreme se nanaša njegova ponudba (vrsto in številko).
3. Izklicna cena opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev je določena
na podlagi cenitvenega poročila, katerega je
opravil cenilec Franc Ogrizek, dipl. inž.
4. Javna dražba se bo opravila pisno.
5. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe.
Dražitelji, ki so pravne osebe, morajo
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejša od trideset dni,
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih in
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade žiro računa.
Dražitelji, ki so fizične osebe morajo
predložiti potrdilo o državljanstvu. Kolikor
se dražitelj udeleži odpiranja ponudb mora
pred odpiranjem komisiji predložiti pisno
pooblastilo ali dokazilo o zastopanju.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku petnajstih delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Če uspeli
dražitelj odstopi od podpisa pogodbe, se
varščina ne vrne in jo uporabnik zadrži kot
skesnino.
7. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni od podpisa pogodbe na žiro račun
št. 50105-601-21275. Položena varščina
se všteje v kupnino.
Dražitelj lahko prevzame plačano blago ob
predložitvi potrjenega prenosnega naloga.
8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne
cene
na
žiro
račun
št. 50105-601-21275,
sklic
na
št. 00-2310.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v
roku 8 dni brez obresti.

Št.

izklicna cena
45.086,40 SIT
613.662 SIT
864.500 SIT
988.296,40 SIT
6.783 SIT
80.562 SIT
117.711 SIT
380.100 SIT
111.600 SIT
137.764 SIT
272.572,05 SIT
168.026,50 SIT
284.050 SIT
349.600 SIT
386.628 SIT
463.590 SIT
28.014 SIT
87.798,20 SIT
160.865,50 SIT
193.372 SIT
299.250 SIT
964.192,80 SIT
803.012 SIT
425.201 SIT
180.537,50 SIT
124.987,50 SIT
9. Ogled opreme, prevoznih sredstev
in drugih osnovnih sredstev je možen po
predhodnem dogovoru z odgovorno osebo vsak delovni dan od 8. do 14. ure na
posameznih nahajališčih v AC bazah, in
sicer:
za blago pod oznako “A” v AC bazi Postojna, tel. 067/25-061, Vladimir Valič,
za blago pod oznako “B” v AC bazi Slovenske Konjice, tel. 063/757-260, Leopold Potočnik,
za blago pod oznako “C” v AC bazi Ljubljana, tel. 061/159-87-57, Dušan Jereb.
10. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 6. 4. 1999 do 12. ure.
Ponudbo se označi: Ponudba za nakup
opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev – Ne odpiraj!
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
Dražitelji, ki ne dokažejo izpolnjevanja
zahtevanih pogojev, bodo izločeni iz postopka javne dražbe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., 1000 Ljubljana, Grič
54, soba 308 ali priporočeno po pošti.
Priporočena pošiljka mora prispeti na naslov uporabnika do zahtevanega datuma in
ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 4. 1999 ob 9. uri, na naslovu:
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Grič 54, soba 14a,
prvo nadstropje.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
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Št. 414-09/96-1/2
Ob-1988
Na podlagi 52. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98) in 6. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin
v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98) razpisuje Državni zbor Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana
javno dražbo
za prodajo rabljenega osnovnega
sredstva
Predmet prodaje je osebni avtomobil
znamke Volkswagen Golf CL, letnik 1994,
prevoženih 81.000 km, izklicna cena je
926.023 SIT.
Javna dražba je ustna, najnižji znesek
višanja pa 10.000 SIT.
Javna dražba bo 6. 4. 1999 ob 10. uri v
prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi ter plačati celotno kupnino v roku osmih dni po
sklenitvi pogodbe.
Prometni davek plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki položijo kavcijo v višini
10% od izklicne cene. Kavcijo je treba nakazati na žiro račun proračuna Republike
Slovenije, številka 50100-630-10014, sklic
na številko 784000. Pred pričetkom dražbe se mora dražitelj izkazati s potrjenim nalogom za prenos.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo kavcija vrnjena v treh dneh po končani
javni dražbi. Uspelemu dražitelju se položena kavcija všteje v ceno.
Interesenti si pred dražbo lahko ogledajo avtomobil, ki je predmet javne dražbe, in
to 3. 4. 1999 med 9. in 11. uro v garažah
Državnega zbora Republike Slovenije, Kongresni trg 2, Ljubljana (nasproti sidra).
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-1792
Adriatic, zavarovalna družba, d.d.,
Koper, poslovna enota Ljubljana, preklicuje:
zelena karta št. 455950, 483298, 515492,
379351, 379352, 481812, 481813,
96027, 96028, 107131, 113185,
119589, 346914, 400555, 515843,
1832216, 183224, 258206, 258232,
281555, 396763, 109672; OZ-3 90365,
107203,107205; 1-AO-97 553133;
1-AO-01 415255, 553134, 553135,
553136, 553137, 553138, 553139,
553140, 342127, 342136, 415860; Z-3
89707, 93516, 95610, 132284, 148133,
113206, 17709, 17720; PV-1 123.
Ob-1801
Zemljič Alojzija, s.p., Športni center pri
Piskercu, Kokarje 13, 3330 Mozirje, preklicujem priglasitveni list, matična številka obrtnega dovoljenja: 5640826, opravilna št.
3572596.
Ob-1824
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice,
preklicuje štampiljko okrogle oblike, premera 2 cm, z napisom: JAVNI
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Št. 06-12/4-13
Ob-1825
Cestno podjetje Koper, d.d., Družba za
gradnjo in vzdrževanje cest, Ul. 15. maja 14,
6000 Koper, preklicuje izgubljeno listino –
licenco, ki jo je izdala Gospodarska zbornica
Slovenije pod št. 0001213/29 z dne 9. 2.
1998, za vozilo Mercedes KP 49-26 E, št.
šasije WDB 9023221P645234.
Cafuta Jožica, Spuhlja 96, Ptuj, preklicuje obrtno dovolenje, št. 045561/0652/
00-52/1995. g-16287
Gruda d.d., Tržaška 132, Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1054445. s-16162
Kalan trade d.o.o., Šetinova 1, Medvode, preklicuje zavarovalno polico, št.
00101102735, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-16290
Korošec Robert, Koprivnik 75, Bohinjska Bistrica, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 44-1279-95. p-16005
Kunšič Jože, Polje 20, Zasip, Bled, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
5015306. g-16095
Maia d.o.o., Masljeva 3, Domžale, preklicuje izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1004151. s-16293
Pančur Marinka, Oševek 14 a, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0666/94 z dne 3. 11. 1994. s-16165
Resman Slavko, Vrbnje 22, Radovljica,
preklicuje reprezentativno obrtno dovolenje,
OZS 014529/1393/00-54/1995 z dne
6. 3. 1995. g-16015
Stojnšek Vinko, Cerovec pod Bovčem
56, Rogaška Slatina, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 054-845/95, izdan 1. 1.
1995. p-16073
Tuhtar Branko, Vrbno 15/a, Šentjur, preklicuje odločbo obrtnega dovoljenja in reprezentativno obrtno dovoljenje, št.
042064/0091/00-62/1995, izdano 6. 3.
1995. p-16093

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Apat Iztok, Gosposka ulica 7, Celje, potni list št. BA 281744. p-16053
Bacura Valter, Čevljarska 25, Koper,
potni list št. AA 352427. g-16283
Bandelj Danijel, Cankarjeva 20, Nova
Gorica, potni list št. BA 623378. g-16110
Bandelj Liljana, Cankarjeva 20, Nova Gorica, potni list št. AA 984732. g-16111
Barbič Tina, Vrhovci c XII/24, Ljubljana,
potni list št. BA 377329. s-16319
Begojev Klofutak Zmaga Viktorija, Ribniška ul. 13, Ljubljana, potni list št. AA
62389. s-16106
Bitenc Ana, Smoletova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 50164. s-16073

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Blagajčević Fuad, Jarška cesta 22, Ljubljana, potni list št. AA 718497. s-16145
Božič Iztok, Ukrajinska 24, Maribor, potni list št. AA 857321. p-16030
Brus Domen, Tesarska ul. 5 a, Kočevje,
potni list št. BA 506952. p-16050
Cena Maria, Tuga Vidmarja 6, Kranj, potni list št. BA 409249. p-16022
Ćoragić Ermina, Trg svobode 23, Tržič,
potni list št. BA 802513. p-16008
Črnac Alič Mirjana, Dvorski trg 10,
Preddvor, potni list št. AA 708194, izdalaUE Kranj. p-16067
Dodič Erna, Račice 4, Podgrad, osebno
izkaznico, št. 127196. g-16285
Eržen Mitja, Luznarjeva ulica 30, Kranj,
potni list št. BA 677583. s-16195
Fischione Ines, Ul. XXX divizije 13 b,
Nova Gorica, potni list št. BA 688200.
g-16241
Gumpot Aljoša, Škapinova ul. 13, Celje,
potni list št. BA 619084, izdala UE Celje.
p-18001
Gustin Julijana, Istaničeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 171299. s-16268
Harinski Rajko, Pod gabri 19, Celje, potni list št. AA 409866, izdala UE Celje.
p-16090
Horjak Marija, Mrzla planina 17, Zabukovje, osebno izkaznico št. 161740.
p-16100
Horvat Danilo, Cahova 14, Ankaran, potni list št. AA 204019. g-16242
Ivanuša Andrej, Sp. Senica 20 B, Medvode, potni list št. BA 773561. s-16247
Jančar Darinka, Laze pri Dolskem 14,
Dol pri Ljubljani, potni list št. BA 153564.
s-16028
Jošt Marica, Brodarjeva 41, Celje, potni
list št. BA 640281. p-16047
Kahriman Nusret, Njegoševa 6 d, Ljubljana, potni list št. AA 593610. s-16133
Kajsner Veronika, Ul. Mire Miheličeve
18, Ljubljana, potni list št. AA 944224.
s-16148
Karčovnik Anton, Zg. Slemen 36, Zgornja Kungota, potni list št. AA 268115, izdala UE Ruše. p-16082
Katušič Drago, Cesta IV prekomorske 2,
Ajdovščina, potni list št. AA 426107.
p-16034
Kiš Stjepan, Ob nasipu 34, Ruše, potni
list št. BA 672628. p-16033
Kocjančič Marija, Manžan 3 a, Koper,
osebno izkaznico, št. 98981. g-16109
Kogej Jurij, Ul. bratov Učakar 92, Ljubljana, potni list št. AA 319. s-16146
Kosmač Karl, Lokrovec 38 b, Celje, delovno knjižico. p-16042
Kovač Fosca, Višnarjeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 120856. s-16292
Krašovec Nina, Tratnikova ul. 40, Ljubljana, potni list št. BA 130419. s-16276
Kreačič Alenka, Kalinškova ul. 33, Kranj,
potni list št. BA 717870, izdala UE Kranj.
s-18022
Krojs Damjan, Prisojna ul. 8a, Maribor,
potni list št. BA 892819, izdala UE Maribor.
p-16069
Lambič Nikola, Celovška c. 99/A, Ljubljana, potni list št. AA 972636. s-16019
Lašič Rolando, Mariborska c. 51/c, Rače, osebno izkaznico, št. 127780. p-16061
Lelja Anica, Kidričeva cesta 15, Škofja
Loka, potni list št. AA 163208. s-16320

Lenart Jožica, Voduce 2, Gorica pri Slivnici, potni list št. BA 445081. p-16027
Lipavic Boštjan, Ul. Ob izviru 11, Slovenske Konjice, potni list št. BA 667612,
izdala UE Slovenske Konjice. p-16083
Majer Bogomir, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list št. AA 317139. s-16176
Majerhold Ivana, Šentjanž 21, Mozirje,
potni list št. BA 7563. p-16051
Medvešček Aleš, Ložice 18 a, Anhovo,
potni list št. BA 42783, s-16114
Michler Zoran, Flandrova ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 85411.
s-16021
Mirtič Dušan, Ptujska 30, Ljubljana, potni list št. AA 930144. s-16267
Momčinović Vedran, Na jami 12, Ljubljana, potni list št. BA 859837. s-16143
Munjiza Zdravko, Kolodvorska c. 31, Pivka, potni list št. AA 642793, izdala UE
Postojna. p-16074
Nared Tatjana, Lunačkova 7, Ljubljana,
potni list št. AA 101101. s-16187
Nijemčević Daniela, Muzejska ulica 5,
Tržič, potni list št. BA 744326, izdala UE
Radovljica. p-16054
Perkovič Danilo, Destrnik 47, Destrnik,
potni list št. BA 819242. p-16020
Peterka Mateja, Agrokombinatska 6/č,
Ljubljana, potni list št. BA 333966.
s-16040
Pečaver Uroš, Kosovelova 67, Ljubljana, potni list št. AA 462296. s-16123
Podveršič Bruno, Dolnje Cerovo 8, Kojsko, potni list št. BA 43227. g-16239
Podveršič Bruno, Dolnje Cerovo 8, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
134230. g-16240
Pokrivač Pavla, Dalmatinska ul. 40, Maribor, osebno izkaznico, št. 24680.
p-16009
Polanec Pavel, Hošnica 74, Laporje,
potni list št. BA 13594. p-16010
Polšak Boris, Sotensko pri Šmarju 23,
Šmarje pri Jelšah, potni list št. BA 775858.
p-16011
Potočnik Zupan Breda, Ziherlova 6, Ljubljana, osebno izkaznico št. 101126.
s-16262
Povalej Irena, Petrovičeva 1a, Ljubljana,
potni list št. BA 331314, izdala UE Ljubljana. s-16310
Praznik Miha, Medenska cesta 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 22214.
s-16257
Prelog Avgust, Mladinska ul. 1, Beltinci,
potni list št. AA 772882. p-16012
Pribožič Marija, Raztez 16, Brestanica,
potni list št. BA 242179, izdala UE Laško.
p-16088
Radi Andrej, Kettejeva 18, Maribor, potni list št. BA 486134. p-16003
Radi Majda, Kettejeva 18, Maribor, potni list št. AA 282283. p-16002
Ravnik Nataša, Bezje 9, Kranjska Gora,
potni list št. BA 727658. g-16284
Režonja Ivan, Gornji Lakoš 23, Lendava,
potni list št. AA 728752. p-16019
Repar Uršula, Dermotova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 77326. s-16016
Roblek Vasja, Pot na Zali rovt 16, Tržič,
osebno izkaznico, št. 63357. p-16057
Rozin Zlatko, Na prehodu 13, Košaki,
Maribor, potni list št. BA 131180, izdala UE
Maribor. p-16070

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Rustja Ksenija, Kidričeva ulica 8, Ajdovščina, potni list št. AA 909543. g-16282
Salkić Sadija, Meža 154, Dravograd,
potni list št. BA 808768. p-16018
Sfiligoj Darinka, Kvedrova 30, Ljubljana,
potni list št. BA 520897. s-16142
Sketelj Slavica, Rožna dolina c. IV/48a,
Ljubljana, potni list št. AA 246223. s-18003
Stojanović Zoran, Klanska 17, Medvode, potni list št. BA 681374, izdala UE Ljubljana. s-16314
Šerc Pavel, Križevci pri Ljutomeru 70,
Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico št.
3147. p-16091
Šeruga Vinko, Gorkega 1, Maribor, potni list št. AA 548747. p-16025
Škofic Smiljana, Hribarjeva 30, Mengeš,
potni list št. AA 326020. s-16074
Šoštarič Ivanka, Radvanjska 42, Maribor, potni list št. AA 810703. p-16026
Šukljan Janko, Črni kal 60, Črni kal, potni list št. AA 133324. g-16281
Ščetinin Boris, Čopova ul. 23, Celje, potni list št. BA 420613, izdala UE Celje.
p-16976
Tomin Vučkovič Mateja, Stara cesta 25,
Naklo, osebno izkaznico, št. 133516.
p-16048
Urh Boris, Vegova ul. 8, Ljubljana, potni
list št. AA 825629. s-16188
Veber Tomaž, Podkoren 7, Kranjska Gora, potni list št. BA 852077, izdala UE Jesenice. p-16080
Vidic Vinko, Koprska ulica 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 107242. s-16270
Vogrinc Katarina, Ul. Milana Majcna 8,
Novo mesto, potni list št. BA 849800.
g-16243
Vogrinec Bogomir, Jenkova c. 27, Velenje, potni list št. BA 563576, izdala UE
Velenje. p-16096
Vukman Marija, Bevkova 10, Ajdovščina, osebno izkaznico , št. 106406.
g-16034
Zidar Peter, Robbova ulica 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 93685.
Zlatanov Antoni, Ljubljanska c. 88, Domžale, potni list št. BA 756147. s-16129

Druge listine
Ahačič Blaž, Begunjska cesta 43/a, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8527, izdala UE Tržič. p-16036
Aracki Aleksandra Saša, Cankarjeva 3,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32894, izdala UE Ptuj. s-16196
Arnšek Mia , Šegova 16, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
v Novem mestu, izdano leta 1998.
Arsič Svetlana, Kržišnikova 2 a, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 4409.
s-16274
Artač Mateja, Cesta v Zgornji log 50,
Ljubljana, spričevalo 3. letnik Srednje šole
za oblikovanje, izdano leta 1998. s-16302
Babič Elvisa, Na jami 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37631.
s-16044
Bajc Peter, Bukovje 37, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9763. p-16017

Št.

Bakarič Monika, Naselje Borisa Kidriča
5, Metlika, indeks. g-16168
Bakarič Niko, Na grivi 47, Brezovica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28361.
s-16056
Banovič Dragana, Kranjska cesta 38, Tržič, dijaško mesečno vozovnico, št. 5941.
s-14050
Bartol Boštjan, Funtkova ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891558, št. reg. 148459. s-16231
Batelj Katarina, Bevkova 14, Ajdovščina,
spričevalo 1., 2. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko leto 79/80 in 80/81.
g-16158
Batič Alojz, Korte 12 a, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7256, izdala UE
Izola. g-16005
Bavcon Ivan, Ul. Ljuba Šercerja 13, Nova Gorica, obveznico, št. 4013 in pripadajoče kupone od št. 1 do 5, izdane 29. 1.
1991 s strani Meblo trade d.o.o. Nova Gorica. g-16198
Belič Živulovič Dušica, Babiči 17, Marezige, 9 delnic M-banke. g-16082
Berce Kaja, Kropa 46, Kropa, vozno karto št. 519723, izdal Alpetour, relacija Kropa-Kranj. g-16209
Bečarski Boško, Spodnja Besnica 63,
Kranj, vozniško dovoljenje-duplikat, kat.
BGH, št. S 1146787, št. reg. 38599, izdala UE Kranj. s-16140
Biderman Teodora, Milčinskega ulica 5,
Celje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
v Celju – Poklicne gradbene in tehniške
šole, izdano leta 1997, na ime Borojevič
Teodora. s-16078
Bilban Petra, Nova ul. 12, Vodice, dijaško mesečno vozovnico, št. 1009.
s-16237
Bilban Tina, Repnje 50, Vodice, dijaško
mesečno vozovnico, št. 69507. s-16138
Bizjak Ernest, Jakčeva ul. 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646941, reg. št. 176582, izdala UE Ljubljana. s-16226
Bizjak Ernest, Jakčeva ul. 10, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 137392. s-16227
Bjelič Darko, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9237.
s-16118
Blagotinšek Zora, Topolšica 90, Topolšica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21462, izdala UE Velenje. p-16004
Blazinšek Vili, Brezova 26/a, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20924.
p-16104
Božič David, Juleta Gabrovška 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638138, št. reg. 43478, izdala UE Kranj.
g-16303
Božiček Drago, Sitarjeva cesta 43, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
542758, izdala UE Litija. s-16234
Božiček Maja, Bistrica ob Sotli 7a, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 17441, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-16099
Bobnar Petra, Velebitska ulica 25, Ljubljana, delovno knjižico. s-16064
Boncelj Gašper, Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 645038, št. reg. 145369. s-16136
Bračič Janez, Sp. Leskovec 15, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.

16 / 19. 3. 1999 / Stran 1447
ABCFGH, št. 11743, izdala UE Ptuj.
g-16086
Bregar Olja, Vogelna 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29021.
s-16104
Breznikar Mojca, Ljubljanska c. 62, Celje, vozniško dovoljenje, št. 40585.
p-16106
Brumen Polona, Borova vas 5, Maribor,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31179.
s-16253
Bukovec Ksenija, Kotlje 53, Kotlje, potrdilo o uspešno končanem izpopolnjevanju
strokovne izobrazbe, št. 168/96. g-16152
Carić Maja, Jenkova ulica 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71970154, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. s16135
Ceder Gordan, Spodnja Polskava 107,
Pragersko,
zavarovalno
polico,
št.
0167092, izdala Zavarovalnica Slovenica.
g-16121
Cirar Irena, Karlovška cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
128032, št. reg. 228252. s-16023
Cunder Frančišek, Prešernova 47, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
162847, št. reg. 6251, izdala UE Domžale. s-16014
Cvikl Matej, Liminjanska 33, Portorož,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20533.
s-16031
Ćuskić Mirsad, Letališka 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1976. s-16003
Čebavs Marko, Brezje 70/c, Brezje, vpisni list za čoln, št. 01/03-294/95, reg. PI
3258. g-16280
Černivšek Mojca, Nove trate 10, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7348.
p-16049
Česnik Igor, Ob pristanu 2, Ljubljana,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega zdravstvenega
centra v Ljubljani. s-16117
Četojevič Marjetka, Celovška cesta 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252298, št. reg. 224532. s-16066
Češič Saša, Cesta na Markovec 13, Koper, indeks, št. 10-770. g-16181
Čmigo Sonja, Potoče 39, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
599582, št. reg. 26772, izdala UE Kranj.
g-16089
Čufer Srečko, Trebenče 14, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
757598, reg. št. 4992, izdala UE Idrija.
p-16077
Čuk Mišo, Titova 73, Jesenice, vozniško
dovoljenje, št. 13448, izdala UE Jesenice.
g-16304
Dale Aleksander, Župančičeva 23, Kranj,
delovno knjižico, izdana na ime Simjanov
Aleksander. s-16163
Demšar Borut, Smoletova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
567247, št. reg. 125804. s-16191
Demšar Tina, Starovaška 4, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1228609,
izdala UE Škofja Loka. g-16306
Deržek Lilijana, Planina 3, Ajdovščina,
delovno knjižico, reg. št. 15068. g-16012
Dodič Miha, Golnik 55, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194609, št.
reg. 43686, izdala UE Kranj. g-16230
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Dolenc Blaž, Kavčičeva 38, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17020.
s-16248
Dolinar Igor, Bevke 161, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9143.
s-16029
Dolničar Andrej, Zlatek 62, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEDGH, št. S
769235, št. reg. 68849. s-16141
Drašler Marko, Tomažičeva ul. 91, Ljubljana, zavarovalno polico št. 00101156849,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-16233
Drnovšček Marko, Grajska cesta 3, Dobrovo, spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole za miličnike, št. II-309/32-83,
izdano leta 1983. s-16266
Dušanič Danko, Stantetova 10, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu CSS Velenje.
p-16064
Đurič Davor, Hrvatini 163, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. B. g-16298
Erjavec Marija-Vera, Turnerjeva ulica 21,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 633436,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-16312
Erjavec Marija-Vera, Turnerjeva ul. 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 891914, reg. št. 202185, izdala UE
Ljubljana. s-16311
Erzetič Igor, Gradnikova 22, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-16218
Ezić Elvira, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31980009, izdala
Fakulteta za farmacijo. s-16137
Fekonja Samo, Nove Fužine 21, Ljubljana, delovno knjižico. s-16018
Ferlan Kristina, Dolenja Dobrava 4 a, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23179, izdala UE Škofja Loka. s-16067
Filipovič Nacko, Stara Dečkova ulica 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23106, izdala UE Celje. p-16079
Fink Gregor, Ljubljanska 26, Celje, vozniško dovoljenje, št. 29071. p-16085
Frelih Polona, Podbrdo 75, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 1233538, izdalaUE Tolmin. g-16297
Galin Nataša, Šmiklavž 15, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo. p-16041
Gavez Anton, Vičeva 94, Ptuj, 4 delnice
i emisije M-banke, št. 00346197. s-16251
Glavan Matjaž, Dol. Podboršt pri Trebnjem 8, Trebnje, diplomo ŠC Josip Jurčič
Ivančna Gorica, št. 108, izdana leta 1984.
s-16275
Globočnik Anica, Sp. Besnica 68/b,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 804698, št. reg. 27280, izdala
UE Kranj. g-16171
Gregorič Andrej, Pot do šole 4 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8373.
s-16273
Gregorič Severina, Gregorčičeva 20,
Izola, zavarovalno polico, št. 648737, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-16091
Grgič Nikola, Cankarjeva 2, Kranj, spričevalo, št. 294/86/87. g-16151
Gutnik Gregor, Čolnarska cesta 17, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11320. s-16051
Hack Valerija, Postaja 3, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 526384, izdala
UE Tolmin. g-16084
Handanovič Alma, Škerjančeva 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, št. 71000669, izdala Gimanzija Jožeta Plečnika. s-16098
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Hanuš Marko, Na zelenici 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30574.
p-16102
Herksel Cvetka, Kneza Koclja ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 239363, št. reg. 187603. s-16132
Hodžić Nido, Čanžekova 40, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 927.
s-16134
Horvat Damjan, Domajinci 67/c, Cankova, vozniško dovoljenje, št. 33813.
g-16289
Hrast Milan, Stična 51, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7917.
s-16199
Hrešan Ksenija, Podter 22, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8641, izdala UE Mozirje. p-16075
Huš Gregor, Latkova vas 183, Prebold,
vozniško dovoljenje, št. S 001211178, izdala UE Žalec. p-16059
Ivančič Matilda, Turški vrh 50, Zavrč, delovno knjižico, reg. št. 37107, izdala UE
Ptuj. g-16085
Jagodic Rok, Groharjeva 14, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997. s-16177
Jaklin Jože, Triglavska ul. 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969843, št. reg. 148328, izdala UE Ljubljana. g-16156
Jakun Marjana, Zidani most 17, Zidani
Most, diplomo, št. 55, izdana leta 1986.
g-16205
Jakš Alojzija, Velenjska c. 3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 902817.
p-16016
Janželj Silva, Vrzdenec 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 43511,
št. reg. 2094. s-16149
Janež Damjan, Babno polje 32, Cerknica, dijaško mesečno vozovnico, št. 21714.
s-16060
Januša Avgustin, Linhartov trg 11, Radovljica, spričevalo o končani OŠ Anton Tomaž Linhart, izdano leta 1995, na ime Juš
Nikolič. g-16172
Jašič Sašo, Partizanska 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068908,
št. reg. 31069, izdala UE Domžale.
s-16026
Jerebič Marinka, Dornava 90, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal SŠC
Ptuj, TOZD Srednja ekonomska šola Jože
Lacko Ptuj, izdano 21. 6. 1983. g-16211
Jerman Nataša, Tartinijeva 23, Izola, potrdilo o opravljenem strokovne izpitu, št.
3461, izdano leta 1995. g-16155
Jug Marija, Prepuž 6/a, Zgornja Ložnica, spričevalo 2. letnika Hotelske šole, šolsko leto 76/77. g-16150
Justin Boštjan, Vrba 6, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
961761, izdala UE Jesenice. g-16204
Justin Koželj Gregor, Dunajska cesta
381, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1994. s-16139
Kabaj Urška, Mačkovci 67, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131943, št. reg. 31214, izdala UE Domžale. s-16017
Kajtna Jožica, Šmihel 15, Laško, zavarovalno polico št. 0606183, izdala Zavarovalnica Tilia. p-16078

Kalan Gašper, Zasavska c. 9 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat.ABH, št. S
1091274, reg. št. 44327, izdala UE Kranj.
g-16261
Kastelic Aljoša, Ul. talcev 1, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15629, izdala UE Grosuplje. s-16033
Kavčič Franci, Tomšičeva 68/d, Jesenice, spričevalo 3. in 4. letnika STSŠ.
g-16096
Kavčič Katarina, Srednja Kanomlja 3,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5033, izdala UE Idrija. p-16055
Kirjakovič Snežana, Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. g-16126
Klanšek Silvester, Log pri Vrhovem 13,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7778, izdala UE Laško. p-16013
Klinc Eva, Gubčeva 7, Slovenj Gradec,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1998. s-16193
Klopčič Janez, Utik 67, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 846394, št. reg.
197265. s-16038
Kobler Damjana, Blasov breg 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612839, št. reg. 48439. s-16288
Kodermac Domen, Neblo 40, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. g-16210
Komljanec Franc, Podboršt 7, Šentjanž,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra v Novem mestu, izdano leta 1993. s-16238
Kopar Vanja, Lukovec 4b, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9793.
p-16086
Korošec Boris, Levec 1, Celje, spričevalo SSŠ Štore. p-16007
Korošec Janko, Ul. Janeza Mežana 2,
Cerklje, delovno knjižico. g-16088
Kosi Andraž, Adamičeva c. 3a, Grosuplje, indeks št. 23980239, izdala Fakultetaza strojništvo leta 1998. s-16252
Kovač Iztok, Cesta 4. julija 57, Krško,
spričevalo 2. in 3. letnika-smer elektrikar.
g-16179
Kovačevič Aleš, Kunaverjeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32557.
s-16127
Kovačič Božica, Vodovodna pot 30, Rakek, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje upravno administrativne šole v Kranju, na ime Krfogec Božica. s-16101
Košnjek Tomaž, Cesta na Brdo 66,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1179908, št. reg. 44900, izdala UE Kranj.
g-16207
Kočar Primož, Novo polje cesta I 55,
Ljubljana, indeks, št. 18950578, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. s-16102
Kočevar Boštjan, Semič 30/b, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Črnomelj, izdano leta 1995.
s-16318
Kraner Dejan, Peričeva ulica 13, Ljubljana, delovno knjižico. s-16249
Križman Andreja, Trdkova 60, Kuzma,
vozniško dovoljenje, št. 31807, izdala UE
Murska Sobota. p-16032
Kromek Mihail, Jamova cesta 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole in Gimnazija Ljubljana, izdano leta
1998. s-16144
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Krušič Lidija, Opekarniška 12/c, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41111. p-16046
Kunstič Aleksander, Parižlje 10/b, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079118, izdala UE Žalec. p-16098
Lapanja Miroslav, Zvirče 30/b, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2803
ter inštruktorko dovolenje, kat. B, št. 44,
izdala UE Tržič. s-16313
Lavrač Maja, Samova ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298581, št. reg. 226046. s-16246
Lazarevič Milan, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39541. s-16055
Leber Marta, Orla vas 24, Braslovče,
delovno knjižico. p-16021
Levec Aleš, Ulica Vide Pregarčeve 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 217190, št. reg. 185600. s-16200
Lešnik Stanislav, Bukovec 114, Zgornja
Polskava, zavarovalno polico, št. AO
157138. g-16203
Ličen Sebastjan, Videm 2, Cerknica, dijaško mesečno vozovnico, št. 22321. s-16059
Majer Bogomir, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
185456, št. reg. 74217. s-16175
Majer Matjaž, Tržaška cesta 121, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1043951, št. reg. 194067. s-16300
Majič Barbara, Srednje gameljne 53 a,
Šmartno pod Šmarno goro, dijaško izkaznico, št. 71685, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. s-16099
Malnarič Marko, Vaupča vas 24, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1081, izdala UE Črnomelj. p-16063
Markošek Sebastjan, Zlateče 6, Šentjur
pri Celju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11653. p-16031
Marušič Vojko, XXX divizije 15 D, Nova
Gorica, potrdilo o opravljenem izpitu za pridobitev licence za avtoprevoznike. g-16006
Masilo Milan, Gotska ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. s-16260
Mauko Dejan, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 482102, št. reg. 191904. s-16291
Mavrič Anton, Šentlenart 37, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10201,
izdala UE Slovenj Gradec. g-16295
Mavrič Luka, Bratovševa pl. 8, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 158145. s-16228
Maček Mojmir, Trboveljska c. 7, Zagorje, maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1973. p-16044
Maček Mojmir, Trboveljska c. 7, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
337279, izdala UE Zagorje. p-16045
Medvedec Romana, Ob potoku 8, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15633, izdala UE Brežice. p-16081
Menih Uršula, Topolšica 50 c, Topolšica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18766, izdala UE Velenje. p-16001
Mesec Mija, Pozirno 4, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24408, izdala UE
Škofja Loka. s-16081
Mesner Zdenka, Dolenjska cesta 160,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097023, št. reg. 213857. s-16068
Michler Zoran, Flandrova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
229810, št. reg. 42042. s-16022

Št.

Mihelič Peter, Zg. Veterno 14, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 309, izdala
UE Tržič. g-16182
Mihelčič Matjaž, F. M. Poglovca 11,
Kamnik, spričevalo OŠ Toma Brejca Kamnik, izdano leta 1998 na ime Sinan Mihelčič. g-16215
Miheu Karli, Glavni trg 58, Muta, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 56 Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1976.
g-16116
Mihevc Petra, Notranjska c. 38, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090823, reg. št. 6503, izdala UE Logatec. s-16254
Mikuž Krapež Mateja, Pot na stan 2, Brezovica, zavarovalno polico, št. 00001055623,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-16174
Milanovič Boris, Apihova ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139964, št. reg. 120136. s-16043
Mislej Boža, 9. korpusa 28, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7362, izdala
UE Izola. g-16125
Miš Helena, C. Dolomitskega odreda 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013317, reg. št. 201914, izdala UE
Ljubljana. s-16244
Mlinarič Maša, Beethovnova ul. 9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje oblikovne šole, izdano leta 1993.
s-16255
Movern Alojz, Kot pri Semiču 58, Semič, vozniško dovoljenje. p-16039
Močnik Otmar, Celovška cesta 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844547, št. reg. 151740. s-16147
Mrevlje Tomaž, Vrhovci c. XVII/4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14931. s-16119
Mužar Boštjan, Razlagova 11 a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34896.
p-16038
Muhtari Emir, Ključka bb, Sanski most,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani, šolsko leto 93/94. s-16077
Munda Bojan, Polenšak 24, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
23288, izdala UE Ptuj. g-16206
Munda Boštjan, Polhov Gradec 22, Polhov Gradec, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1998. s-16108
Murnik Sabina, Vogljanska c. 18, Šenčur, dijaško mesečno vozovnico, št. 3130.
s-16130
Naglič Franc, Visoko 120, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
230949, št. reg. 12118, izdala UE Kranj.
g-16090
Nezirovič Saša, Hrastovec 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23333,
izdala UE Velenje. p-16065
Nikolić Klavdija, Agrokombinatska cesta
48 d, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani. s-16062
Noner Liljana, Tepanjski vrh 14 a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10985. g-16201
Novak Anton, Vrečkova 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1194379,
reg. št. 48726, izdala UE Kranj. g-16216
Novak Ernest, Ljubljanska cesta 20 a,
Brezovica, obvestilo o uspehu pri maturi,
izdala Gimnazija Vič, leta 1997. s-16046
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Novak Stanislava, Luke Kruniča 7, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Mariboru.
g-16169
Obid Desire, Cankarjeva 4, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-16219
Ogrinc Marjan, Zalarjeva cesta 13, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1962. s-16153
Ohran Dunja, Cesta dveh cesarjev 36 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10676. s-16265
Omerzelj Magda, Marice Kovačeve 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13815. s-16107
Ortar Vladimir, Zelena pot 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25858.
s-16045
Oseli Jožef, Cesta Jaka Platiše 7, Kranj,
spričevali Hotelske šole, šolsko leto 69/70
in 70/71. g-16160
Osterman Nevenka, Grablovičeva ulica
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 765916, št. reg. 189847. s-16224
Ostojić Željko, Brilejeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014676, št. reg. 176501. s-16047
Oven Anton, Zagrebška ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
141279, št. reg. 91. s-16004
Pagon Peter, Rutarjeva 29, Tolmin, dijaško
mesečno vozovnico, št. 32671. s-16131
Pajk Marjan, Arja vas 2, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1037344.
p-16062
Pal Valerija, Obrtniška 2, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9043, izdala UE Ormož. g-16154
Pavlica Jure, Valvazorjev trg 9, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1035250, št. reg. 8256, izdala UE Litija.
s-16235
Pavlič Stevo, Volčja Draga 103, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje. g-16183
Pejovič Eva, Pod hribom 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23467.
s-16321
Pelicon Urša, Šempas 63 B, Šempas,
vozniško dovoljenje. g-16308
Perc Ivan, Pečje 25, Sevnica, preklicuje
original certifikat licence št. 2395/
2537-LM57/1997 z dne 7. 11. 1997 in
overjeno kopijo licence za tovorno vozilo
Mercedes benz LK 1519, št. 1338, izdala
OZS. p-16097
Peršič Nikolaj, Fr. Marušiča 3, Izola, spričevalo o končani OŠ. g-16279
Peterka Tina, Preglov trg 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33142. s-16167
Petric Klavdija, Sebeborci 2, Martjanci,
delovno knjižico, ser. št. 0423374, reg. št.
64653, izdala UE Murska Sobota. g-16094
Petrovič Aleksander, Jana Husa 1,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17763. s-16264
Pintar Dejan, V Loki 26, Dragomer, Brezovica, študentsko izkaznico, št. 4426, izdala NTF, Oddelek za tekstiljstvo. s-16245
Pipan Aleš, Vižmarska pot 48, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193485, št. reg. 205730. s-16223
Piperčič Tamara, Podlubnik 155, Škofja
Loka, spričevalo OŠ Ivana Groharja v Škofji
Loki. s-16065
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Plahuta Sonja, Velika vas 52, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12092. p-16014
Plesec Nataša, Thumova ulica 27, Ljubljana, indeks, št. 40747, izdala Fakulteta za
organizacijske vede. s-16035
Poljanić Janja, Šlajmerjeva ul. 6/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247373, reg. št. 186030, izdala UE Ljubljana. s-16317
Poljanšek Aleksander, Srednja vas pri Kamniku 54, Kamnik, delovno knjižico. s-16024
Poljšak Mihec, Cesta 24. junija 6, Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika in zaključno
spričevalo srednje Agroživilske šole v Ljubljani. s-16072
Popovič Zoran, Vodmatska 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17421. s-16070
Potočnik Uroš, Šaleška 16, Velenje, spričevalo 4. letnika Steklarske šole Rogaška
Slatina, šolsko leto 93/94. g-16170
Povirk Lovro, Regentova 8, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 55681, izdala UE Ljubljana. s-16032
Primožič Vlasta, Jobstova 29, Žiri, vozovnici, št. 40592 in 406048, izdal Alpetour Škofja Loka. g-16307
Prislan Iztok, Cankarjeva 3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
453917. p-16015
Prosenik Marija, Paradiž 4, Trebnje, vozniško dovoljenje. g-16157
Pungaršek Magdalena, Čopova 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12868. p-16095
Pšag Bojana, Ihanska 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 653236,
št. reg. 54990, izdala UE Domžale. s-16061
Radosavljevič Nenad, Topolšica 70, Topolšica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole (CSŠ Velenje), poklic elektrikar-elektronik, izdana za šolska leta 1991/
92, 1992/93 in 1993/94. p-16066
Resnik Jože, Raka 56, Raka, spričevalo
Gradbene šole v Ljubljani. g-16092
Resnik Marija, Dvor 22, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ. g-16202
Romih Duši, Lamutova ulica 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848833, št. reg. 58390. s-16112
Romih Milena, Zagorje 50, Lesično, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13584, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-16023
Rotar Vida, Ravnikova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167411, št. reg. 15053. s-16122
Rupnik Nada, Gradišče nad Pijavo Gorico
19, Škofljica, spričevalo 2. letnika Šole za
gostinstvo, poklic gostinski tehnik, izdano leta 1984 na ime Ogrizek Nada. s-16315
Rupnik Nastja, Orehovlje 7, Miren, potrdilo o higienskem minimumu, izdano 15. 6.
1995. g-16010
Rusjan Bojan, Breg 22, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. g-16217
Samardžič Danijel, Vilharjeva 19, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 13490.
g-16079
Savinek Marko, Podvin 138, Žalec, odvetniško izkaznico, št. 454/86, izdala Odvetniška zbornica Slovenije. g-16277
Savič Radojka, Hafnerjeva ulica 4 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 388754, št. reg. 380070. s-16250
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Serec Branko, Prežihova 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12566.
p-16043
Sikur Martin, Brkinska 3, Koper, dijaško
mesečno vozovnico, št. 18105. s-16057
Simler Majda, Teharska 74, Celje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Celju, izdana leta 1979 in 1980.
p-16056
Simonič Katja, Celjska 17, Laško, vozniško dovoljenje. p-16087
Simonič Žiga, Vrtna 9, Rakek, delovno
knjižico. p-16006
Sinkovič Marija, Sp. Polskava 294, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5053. g-16124
Sirar Mladen, Gosposvetska cesta 13,
Ljubljana, delovno knjižico. s-16256
Sitar Igor, Strossmayerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 413318, št. reg. 125117. s-16054
Skočaj Mojca, Kosovelova ul. 4, Brežice, preklic vozniškega dovolenja, objavljen
v UL RS, št. 14/99. p-16037
Slabanja Janez, Polica 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9944.
s-16020
Smrekar Anton, Gažon 4c, Koper, delovno knjižico. s-16236
Sovič Romana, Rakičan, Cvetkova 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
34149. g-16093
Srebot Jurij, Verpete 4, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22566. p-16024
Stanovnik Marko, Srednja vas 34, Srednja vas, preklic vožniškega dovolenja, objavljen v UL RS, št. 4/99. g-16301
Starina Boštjan, Jagnjenica 31, Radeče, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1991. s-16120
Stipanič Tomaž, Jadranska 58, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23644.
g-16009
Stjepič Kata, Kersnikova 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23590,
izdala UE Velenje. p-16035
Stupica Nika, Ul. Malči Beličeve 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999019, reg. št. 206484, izdala UE
Ljubljana. s-16225
Suhadolčan Jure, Klavčičeva ulica 7,
Kamnik, spričevalo 4. letnika Srednje policijske šole v Tacnu, izdano leta 1998. s-16271
Suljić Ramiz, Gariči b. b., Kotor Varoš,
spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča, izdano leta 1973. s-16039
Sviben Sašo, Kocjančičeva 9, Ankaran, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Celju.
g-16080
Šelih Gorazd, Ulica Marjana Jerina 8,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 41268.
p-16105
Šentak Andreja, Gubčeve brigade 62,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27414. s-16184
Šerc Pavel, Križevci pri Ljutomeru 70,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 4043. p-16092
Šintler Branko, Breznikova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264768, št. reg. 225343. s-16069
Škalič Matija, Palovci 28, Šalovci, vozniško dovoljenje, št. 29607. g-16214

Škarjot Martin, Petkova ulica 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
323233, št. reg. 51691. s-16027
Škrlec Nataša, Zamarkova 17, Lenart,
indeks Fakultete za farmacijo, št.
31970180. s-16002
Šmendrovič Karmen, Višnja vas 37, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41595. p-16072
Špan Samo, Dolnje Brezovo 10, Blanca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 978.
p-16089
Štern Uroš, Partizanska 18, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 4224598, izdala Akademija za likovno umetnost. s-16030
Štikavac Slobodan, Cesta talcev 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699880, št. reg. 28279, izdala UE Domžale. s-16222
Šuštaršič Miloš, Vodnikova cesta 127 a,
Ljubljana, indeks Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, št. I/852. s-16113
Švagelj Lidija, Štanjel 59 B, Štanjel, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9737.
g-16011
Tamaš Anton, Za progo 17, Ljubljana,
delovno knjižico. s-16053
Terplan Darko, Vaneča 55/a, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 27099. g-16212
Tišler Jože, Šmartinske Cirkovce 23, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17480, izdala UE Velenje. p-16084
Tomšič Ljubomira, Zgornja Slivnica 21,
Šmarje Sap, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1997. s-16272
Toš Frano, Prešernova cesta 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1984. s-16025
Trekman Matjaž, Cesta na Brdo 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
890595, št. reg.162347. s-16159
Trnjanin Suad, Trnopolje 458, Prijedor,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1982. s-16128
Tršan Jurij, Zevnikova 13, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 115042
št. reg. 37890, izdala UE Kranj. g-16161
Ulaga Mojca, Rimska cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850680, št. reg. 163463. s-16058
Valjavec Tomaž, Bistrica 15, Tržič, vozno karto, izdal Integral Ljubljana, na relaciji
Bistrica - Kranj. g-16299
Vasiljevič Ladislava, Gradnikova 9, Tolmin, diplomo in spričevalo 3. letnika Srednje družboslovne in ekonomske šole v Novi
Gorici, izdana leta 1986 in 1987, na ime
Tuta Ladislava. g-16180
Vavtar Mateja, Mokrška cesta 51 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247499, št. reg. 186144. s-16259
Vehar Uroš, Partizanska 11, Žiri, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1994. g-16097
Vehovar Mateja, Soussenska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 657555, št. reg. 195671. s-16075
Vehovar Mateja, Soussenska ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 634224,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-16076
Vengust Marijan, Hramše 2, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1031807,
izdala UE Žalec. p-16029
Verhovšek Biljana, Dolenjska cesta 162,
Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole.
s-16105
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Vidic Vinko, Koprska ulica 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
484279, št. reg. 52055. s-16269
Viler Darko, Koštabuna 36, Šmarje, zaključno spričevalo Tehniške pomorske šole
Piran, št. 18/81-74. g-16087
Virant Tjaša, Tržaška cesta 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole in gimnazija, Aškerčeva Ljubljana.
s-16052
Vodenik Franc, Zbigovci 9/A, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 8472, izdala UE Gornja Radgona. g-16296
Vodopivec Nina, Poljanska cesta 15,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani, št. 18930922. s-16063
Vovk Mateja, Taborska c. 44, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13412,
izdala UE Grosuplje. s-16103
Vovko Rok, Ratež 48, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32791, izdala UE Novo mesto. s-16100
Vrečič Peter, Kupšinci 41, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 24567.
g-16213
Vrhovnik Janja, Otiški vrh 138, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 3007. p-16058
Vujašin Ana, Čenžekova ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228295, št. reg. 185783. s-16229

Št.

Vujkovič Zdenko, Cesta na Markovec 8,
Koper, delovno knjižico. g-16008
Vukmirovič Gordana, Cahova 10, Ankaran, delovno knjižico. g-16007
Vukmirovič Gordana, Cahova 10, Ankaran,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1997. g-16083
Vukotič Tanja, Šorlijeva 9, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta 1996.
g-16173
Wagner Milena, Opekarska cesta 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191455, št. reg. 160431. s-16164
Zadnik Devis, Belokriška 42, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8746,
izdala UE Piran. g-16278
Zajec Elena, Korte 44 a, Izola, spričevalo Srednje zdravstvene šole Piran, izdano
leta 1998. g-16208
Zega Alenka, Alešovčeva ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264682, reg. št. 21077, izdala UE Ljubljana. s-16286
Zemljič Helena Marija, Kamnitnik 10,
Škofja Loka, 16 delnic II emisije M-banke,
št. 01188488. s-16220
Zevnik Marko, Ljubljanska cesta del 40,
Kranj, delovno knjižico. s-16221
Zidar Peter, Robbova ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733028, št. reg. 142084. s-16041
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Zlatolas Viktor, Pustike 1, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2991, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-16071
Zorman Maja, Na griču 14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810022, št. reg. 44870, izdala UE Kranj.
s-16185
Zuber Dragoljub, Maistrova 4, Brežice,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, št. 430. g-16305
Zupančič Jaka, Bohinjska Bela 13 a,
Boh. Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25066. g-16178
Zver Franc, Gornja Bistrica 24, Črenšovci, spričevalo OŠ, izdano leta 1974.
g-16294
Zymer Neziray, Velenjska c. 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1005581, izdala UE Žalec. p-16028
Žilič Ljubomir, Veluščkova 4/18, Izola,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1974. g-16166
Živanovič Dušica, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in spričevalo o zaključnem izpitu Rudarskega šolskega centra v Velenju, izdani naime Stojanović Dušica. s-16189
Žurga Ivak, Stojiči 1, Osilnica, vozniško
dovoljenje,št. 9722. g-16013
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O PRAVICI CIVILNEGA
PRAVA – 1998
V tem, že svojem sedmem delu s področja civilnega prava, se je avtor lotil nadvomno
najbolj pomembnega fenomena civilnega prava: pravice. Že v uvodnem poglavju
poudarja, da o pravici v civilnem pravu ne moremo govoriti, če ni poprej opredeljen
pojem civilnopravnega razmerja. Zato poskuša avtor najprej opredeliti ta pojem, nato
pa v nadaljnjih poglavjih teoretično pojmovno opredeliti samo pravico civilnega prava
in podati temeljne razjasnitve nekaterih vprašanj okoli pojma pravice ter o različnih
pristopih k oblikovanju pojmovnega kompleksa pravice. V drugem delu knjige avtor
razpravlja še o elementih javnopravne pravice.
4935 SIT

10478

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

q O PRAVICI CIVILNEGA PRAVA – 1998

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

