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MARIBOR

Rg-210837
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01285 z dne 14. 10.
1998 pod št. vložka 1/10451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1306502
Firma: PROFARMAKON INTERNATIO-

NAL, družba za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: PROFARMAKON IN-
TERNATIONAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Knefelčeva 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Profarmakon, trgovsko, pro-

izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Mari-
bor, Knafelčeva 31, vstop 1. 9. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glibota Anđelko, Maribor, Na sose-
ski 8, imenovan 1. 9. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1572 Proizvodnja krmil za hišne
živali; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 2442 Proizvod-
nja farmacevtskih preparatov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,

pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 9272 Druge dejavnosti za spro-

stitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti, pri dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-210838
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01383 z dne 15. 10.
1998 pri subjektu vpisa FPL AVTOCEN-
TER PUŠNIK, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Titova 10, 2310 Slo-
venska Bistrica, pod vložno št.
1/09295/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, dejavno-
sti, zastopnika, akta o ustanovitvi in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5868033
Ustanovitelj: Pušnik Franc, izstop 6. 8.

1998; Pušnik Leon, Slovenska Bistrica, Ti-
tova cesta 10, vstop 6. 8. 1998, vložek
2,210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušnik Franc, razrešen 15. 9. 1998;
direktor Pušnik Leon, imenovan 15. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7470 Čiščenje stavb; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-210840
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00955 z dne 12. 10.
1998 pod št. vložka 1/00521/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št. 5051720001
Firma: INŠTITUT ZA VARSTVO PRI

DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR,
p.o., Maribor, Valvazorjeva 73, PO-
DRUŽNICA CELJE

Skrajšana firma: IVD MARIBOR, p.o.,
PODRUŽNICA CELJE

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Razlagova 15
Ustanovitelj: Inštitut za varstvo pri delu in

varstvo okolja, Maribor, p.o., Maribor, Val-
vazorjeva 73, vstop 9. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Blagotinšek Ciril, Žalec, Podvin 128, ime-
novan 9. 6. 1998, zastopa kot vodja po-
družnice.

Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.11 se dopi-
še razen pravno zastopanje, odvetništvo in
dejavnost notarjev; pri dejavnosti; pod šifro
K 74.12 ne sme podružnica opravljati revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme pdoružnica opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-210841
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00954 z dne 12. 10.
1998 pod št. vložka 1/00521/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5051720003
Firma: INŠTITUT ZA VARSTVO PRI

DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR,
p.o., Maribor, Valvazorjeva 73, PO-
DRUŽNICA NOVA GORICA

Skrajšana firma: IVD MARIBOR, p.o.,
PODRUŽNICA NOVA GORICA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  5000  Nova  Gorica,  Delpino-

va 18
Ustanovitelj: Inštitut za varstvo pri delu in

varstvo okolja, Maribor, p.o., Maribor, Val-
vazorjeva 73, vstop 9. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Luk-
man Ivo, Šempeter pri Gorici, Ulica Franca
Baliča 25, imenovan 9. 6. 1998, zastopa
kot vodja podružnice.

Dejavnost vpisana dne 12. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo;  2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8022 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.11 se dopi-
še razen pravno zastopanje, odvetništvo in
dejavnost notarjev; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme podružnica opravljati revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme podružnica opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-210842
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00649 z dne 15. 10.
1998 pri subjektu vpisa UNIVERSAL TRAK-
TORJI UTS, proizvodnja in prodaja trak-
torjev, d.d. sedež: Hrastovec 28, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, pod vložno
št. 1/10098/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova in statuta
z dne 16. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5958733
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Hrastovec 25.

Rg-210844
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01353 z dne 9. 10.
1998 pri subjektu vpisa TEHNOBIRO, pod-
jetje za inženiring, proizvodnjo in pro-
met, d.o.o. sedež: Meljska cesta 63,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/02606/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401224
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Nandeta 37
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1998:

1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2466 Proizvod-
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nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja
in streliva.

Rg-210846
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01359 z dne 9. 10.
1998 pri subjektu vpisa FANTAZIJA, trgo-
vina, storitve in posredništvo, d.o.o., se-
dež: Ulica Pohorskega bataljona 45,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/02554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka in naslova usta-
noviteljice ter zastopnice, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5401569
Ustanoviteljica: Milošič Marija, Maribor,

Klinetova ulica 6, vstop 30. 7. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Milošič Marija, imenovana 30. 7.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1998:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2931

Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 6311
Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-210848
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01267 z dne 9. 10.
1998 pri subjektu vpisa TERME MARIBOR,
zdravstvo, turizem, rekreacija, d.o.o., Uli-
ca heroja Šlandra 10, Maribor, pod vlož-
no št. 1/10232/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 1214381
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Muc Janko, razrešen 7. 9. 1998, di-
rektorica Iskra Alenka, Maribor, Ljubljanska
53, imenovana 8. 9. 1998.

Rg-210849
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01230 z dne 8. 10.
1998 pri subjektu vpisa FINTAX, podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Borštnikova 100, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06027/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5639972
Ustanovitelj: Taks Anton, Maribor, Boršt-

nikova 100, vstop 18. 6. 1992, vložek
1,526,361 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Taks Terezija, izstop 1. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 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 opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredni-
štvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-

ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-210850
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01234 z dne 12. 10.
1998 pri subjektu vpisa JACADI, podjetje
za trgovino, d.o.o., sedež: Kojzak nad
Pesnico 26/a, 2201 Zgornja Kungota,
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pod vložno št. 1/10295/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1195174
Firma: JACADI HELENA REPITSCH,

podjetje za trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: JACADI HELENA

REPITSCH, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5

Rg-210851
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01272 z dne 12. 10.
1998 pod št. vložka 1/10484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1323750
Firma: PILGO, podjetje za trgovino,

gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PILGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

Polju, Antoličičeva ulica 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Paska Gordana, Maribor,

Dvorakova ulica 10/b, vstop 15. 9. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Paska Gordana, imenovana 15. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212

Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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 pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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 hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Te-
lekomunikacije; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnost za-
stavljalnic in menjalnic.

Rg-210852
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01329 z dne 5. 10.
1998 pri subjektu vpisa SGP
KOGRAD-GOMB-IGEM, gradbeno pod-
jetje Maribor, d.o.o., Preradovičeva uli-
ca, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09976/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5948096
Sedež: 2000 Maribor, Preradovičeva

ulica 20.

Rg-210853
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01304 z dne 6. 10.
1998 pri subjektu vpisa XTENSION, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,

d.o.o.,  sedež:  Ob  Blažovnici  115,
2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/09935/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5947502
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:

9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij.

Rg-210856
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01160 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa DUMIDA AVTO,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Kidri-
čeva 16, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, pod vložno št. 1/09910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5938678
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kotnik Ivan, Maribor, Kardeljeva 60,
razrešen 17. 8. 1998 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Vohl Dušan razrešen 17. 8. 1998.

Rg-210857
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01179 z dne 1. 10.
1998 pri subjektu vpisa VA-ME, podjetje
za prodajo, proizvodnjo, tehnično in fi-
nančno svetovanje, d.o.o., sedež: Nova
ulica 13, 2319 Poljčane, pod vložno št.
1/05315/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5611326
Ustanoviteljica: Valand Franc, izstop

24. 8. 1998; Valand Maja, Poljčane, Nova
ulica 13, vstop 24. 8. 1998, vložek
1,536.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
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dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-210858
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01090 z dne 1. 10.
1998 pod št. vložka 1/10494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1317628
Firma: FINBIRO, podjetje za posred-

ništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FINBIRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Falska 43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Glavič Sara, Lovrenc na Po-

horju, Šolska 8, vstop 29. 7. 1998, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fridrih Bernard, Martbor, Prešernova 22, vs-
top 29. 7. 1998, vložek 1,400.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Fridrih Bernard, imenovan 29. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Glavič Miha, Ruše, Falska 43, imenovan
29. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih

surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-

tičnimi 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost 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 točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
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Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnost za-
stavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti pod
šifro O 92.711 sme družba opravljati samo
tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v
okviru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vred-
nost srečk ne presega 500.000 SIT.

Rg-210859
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01147 z dne 1. 10.
1998 pri subjektu vpisa VI-GO, družba za
proizvodnjo, inženiring, storitve, go-
stinstvo in trgovino, d.o.o., Lormanje 4,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, pod
vložno št. 1/08987/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnikov, tipa zastopni-
ka, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5818290
Ustanovitelja: Ademović Gorazd, Lenart

v Slovenskih goricah, Lormanje 4, vstop
18. 11. 1993, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jeler Vida, izstop
15. 2. 1998; Jeler Samo, Maribor, Lavriče-
va ulica 17, vstop 15. 2. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Jeler Vida, Maribor, Lavričeva ulica
16, razrešena 15. 2. 1998 in imenovana za
prokuristko; direktor Jeler Samo, imenovan
15. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-

cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikarskih salonov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnosti zastavljal-
nic in menjalnic; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-210862
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01263 z dne 22. 10.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENI-
JE, d.o.o., sedež: Slomškov trg 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09400/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova in tipa zastopnikov ter spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5881447
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:

Podgorelec Alfonz in Fošt Jože, razrešena
27. 8. 1998; generalni direktor Podgore-
lec Alfonz, Maribor, Malečnik 103, imeno-
van 27. 8. 1998 in Fošt Jože, Maribor,
Kardeljeva 96, imenovan 27. 8. 1998, za-
stopa družbo kot namestnik generalnega
direktorja.

Člani nadzornega sveta: Perčič Vincenc,
Perpar Stanko in Odar Miroslav izstopili
2. 7. 1998 ter Ivanušič Zvone, Protner Jo-
že, Vogrin Željko, Visenjak Slavko, Švagan
Matjaž, Kardoš Janez in Marčič Jože, vsi
vstopili 2. 7. 1998.

Rg-210865
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01086 z dne 23. 10.
1998 pod št. vložka 1/10510/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 131751
Firma: AL-ART, montaža, projektiranje

in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AL-ART, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Almont, proizvodnja, mon-

taža in storitve, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Partizanska 38, vstop 24. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblačena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Zmago, Hoče, Bohova 1,
imenovan 24. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacij-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-210866
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01053 z dne 23. 10. 1998 pod
št. vložka 1/10511/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317377
Firma: CHENLIN DA, podjetje za trgo-

vino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CHENLIN DA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Nasipna 68
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lin Jianmei, Ljubljana, Li-

tostrojska 6, vstop 10. 7. 1998, vložek
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Chen Xuebin, Ljubljana, Litostrojska 6, vs-
top 10. 7. 1998, vložek 1,470.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist Lin Jianmei, imenovan 10. 7.
1998; dirketor Chen Xuebin, imenovan
10. 7. 1998; prokuristka Škrlec Teja, Ljub-
ljana, Jarška cesta 35, imenovana 10. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no 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; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-210867
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01419 z dne 23. 10.
1998 pri subjektu vpisa PIK JUNIOR, druž-
ba za proizvodnjo, trgovino, storitve, us-
posabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Ulica kraljeviča Marka 5,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09892/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep sodišča o začetku stečaja ter
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5939348
Firma: PIK JUNIOR, družba za pro-

izvodnjo, trgovino, storitve, usposablja-
nje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., – v
stečaju

Skrajšana firma: PIK JUNIOR, d.o.o. – v
stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brlič Franc, razrešen 16. 10. 1998;
stečajni upravitelj Marin Dušan, Maribor,
Stantetova 4, imenovan 16. 10. 1998.

Dne 23. 10. 1998 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 27/98 z dne 16. 10. 1998.

Rg-210869
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01288 z dne 16. 10.
1998 pri subjektu vpisa SREDNJA
ŽIVILSKA ŠOLA MARIBOR, sedež: Vodo-
vodna ulica 28, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/02650/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5085438
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Hecl Srečko, razrešen 31. 8. 1998
kot v.d. ravnatelja; ravnateljica Veselič Mari-
na, Orehova vas, Ravna ulica 4 – Hotinja
vas, imenovana 1. 9. 1998, zastopa brez
omejitev.

Rg-210871
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01173 z dne 15. 10.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENI-
JE, d.o.o., sedež: Slomškov trg 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09400/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5881447
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami

za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 92711 Prireja-
nje klasičnih iger na srečo.

Dejavnost,  izbrisana  dne  15.  10.
1998: 7420  Projektiranje  in  tehnično
svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredi-
telja in kjer skupna vrednost srečk ne pre-
sega 500.000 SIT.

Rg-210872
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00892 z dne 21. 10.
1998 pri subjektu vpisa PALOMA PIS, druž-
ba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, pod vložno
št. 1/10133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1189484
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo,0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0125 Reja drugih živali;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-210874
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01095 z dne 21. 10.
1998 pod št. vložka 1/10508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1317610
Firma: STAMPAL, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: STAMPAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: IMPOL, industrija metalnih

polizdelkov, d.d., Slovenska Bistrica, Parti-
zanska 38, vstop 30. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kevorkijan Varužan, Pekre, Lackova
139, imenovan 30. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredni-
štvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 se dopi-
še razen orožja in streliva; pri dejavnosti
pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-210875
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01093 z dne 21. 10.
1998 pod št. vložka 1/10507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1317598
Firma: HIDRO-IMPOL-SISTEMI, pro-

izvodnja, montaža in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HIDRO-IMPOL-SISTE-

MI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: IMPOL; industrija metalnih

polizdelkov, d.d., Slovenska Bistrica, Par-
tizanska 38, vstop 30. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračko Vladimir, Slovenska Bistrica,
Cankarjeva 21, imenovan 30. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 6521 Finančni zakup (leasing); 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-210879
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01407 z dne 19. 10.
1998 pri subjektu vpisa COMTRON, na-
predna računalniška tehnologija, d.o.o.,
sedež: Tržaška 21, 2000 Maribor, pod
št. vložka 1/01055/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova firme
s temile podatki:

Matična št.: 5298156
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva

ulica 39

Rg-210880
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01013 z dne 12. 10. 1998 pod
št. vložka 1/10502/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317148
Firma: N.K.V., družba za svetovanje,

posredništvo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: N.K.V., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Borštnikova 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Nebel Guenter, Graz, Av-

strija, Parkstrasse 1, vstop 9. 7. 1998, vlo-
žek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Krenn Wolfgang, Poellau, Avstrija,
Schrittwieserplatz 128, vstop 9. 7. 1998,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vodopija Breda, Maribor, Borštni-
kova ulica 31, vstop 9. 7. 1998, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vodopija Breda, imenovana 9. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.120 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti.

Rg-210881
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01120 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa DEKADA, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Na Jelovcu 62, 2351 Kamnica, pod vlož-
no št. 1/03647/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova firme, na-
slova družbenika in zastopnika, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5471460
Sedež: 2354 Bresternica, Na Jelov-

cu 62
Ustanovitelj: Osterc Franc, Bresternica,

Na Jalovcu 62, vstop 7. 1. 1991, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Osterc Franc, imenovan 11. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-210882
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01306 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa INDEPENDENT ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 19, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05114/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5582938
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova 1.

Rg-210883
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01257 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa LM MOBILIA COM-
MERCE, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Taborska 7, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5550564
Firma: LM MOBILIA COMMERCE, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:

1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-

no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi 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 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-

no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
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 kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov 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 pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
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mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše razen z orožjem in
strelivom; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnosti me-
njalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-210884
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00956 z dne 12. 10.
1998 pod št. vložka 1/00521/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5051720002
Firma: INŠTITUT ZA VARSTVO PRI

DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR,
p.o., Maribor, Valvazorejva 73, PO-
DRUŽNICA LJUBLJANA

Skrajšana firma: IVD MARIBOR, p.o.,
PODRUŽNICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelji: Inštitut za varstvo pri delu

in varstvo okolja Maribor, p.o., Maribor, Val-
vazorejva 73, vstop 9. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Buh
Stane, Ljubljana - Šmartno, Gustinčičeva 4,
imenovan 9. 6. 1998, zastopa kot vodja po-
družnice.

Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-

skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8022 Srednješol-
sko poklicno in strokovno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.11 se dopi-
še razen pravno zastopanje, odvetništvo in
dejavnost notarjev; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme podružnica opravljati revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme podružnica opravljati arbi-
traže in posredovanja pri pogajanjih med
managerji in delavci.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 06144/98 Rg-35
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrso sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KOVINA “2000”, družba za in-
ženiring, trženje, zastopanje in svetova-
nje, d.d., Šmartno pri Litiji, Grmaška ce-
sta 3, reg. št. vl. 1/19891/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 13. 10. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Delničarji družbe so Stamatovski Zoran,
Litija, Prisojna 1, Racki Bruno, Trbovlje, Sal-
laumines 5, Peršič Anton, Trbovlje, Sallau-
mines 10a, Koprivnikar Alojz, Šmartno pri
Litiji, Miška 4, Špes Valentin Zdravko, Litija,
C. Dušana Kvedra 12, Ivančič Mah Anica,
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 8, Berčon Mi-
ro, Šmartno pri Litiji, Mala Kostrevnica 24,
Hostnik Martin, Šmartno pri Litiji, Zavrstnik
65 in Dolšek Pavel, Šmartno pri Litiji, Na
Roje 1, z ustanovitvenim kapitalom
1,000.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,000.000 SIT in vse premoženje prense v
celoti na ustanovitelje delničarje.

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 3. 3. 1999

Srg 6456/94 Rg-36
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

Družba UPRAVNIK, d.o.o., Domžale,
stanovanjske storitve, Ljubljanska cesta
81/VI, reg. št. vl. 1/14893/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Zoran Šuštar, Ljubljan-
ska 81, Domžale, Alenka Juhart, Ljubljan-
ska 81, Domžale in Bojan Bajde, Ljubljan-
ska 85, Domžale, z ustanovitvenim kapita-
lom 70.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelja Zorana Šuštarja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

Srg 98/5138 Rg-37
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

IKARUS, CENTER ZA IZOBRAŽEVA-
NJE IN RAZVOJ KADROV, d.o.o., Stegne
21, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 1. 9.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ikarus, Center za izobra-
ževanje in razvoj kadrov, d.o.o., Stegne 21,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital in vse ostalo premo-
ženje družbe prenese v celoti na ustano-
vitelja.

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 25. 2. 1999

Srg 14848/94 Rg-39
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba PAJK, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, turizem ter izvoz in uvoz neži-
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vilskih proizvodov, Habatova 1, Mengeš,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica  je  Kepic  Leja,  Habato-
va  5,  Mengeš,  z  ustanovitvenim  kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Kepic Lejo.

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 3. 7. 1996

Srg 16221/94 Rg-40
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

A. T. BRAČUN, storitveno podjetje,
d.o.o., Litija, Grbinska cesta 33a, Litija,
reg. št. vl. 1/22547/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bračun Milan, Grbinska
c. 33a, Litija, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Bračun Milana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih 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 14. 6. 1996

Srg 7358/97 Rg-41
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

SKATEX, podjetje za trgovino, sveto-
vanje ter izvoz in uvoz, d.o.o., Blatnica
1a, Trzin, reg. št. vl. 1/3527/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 22. 12. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Skrbinšek Stajka, Brez-
nikova ulica 20, Domžale, z ustanovitenim
kapitalom 1,805.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Skrbinšek Stajko.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih 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 3. 3. 1999

Srg 5004/98 Rg-42
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

BAUTEC, d.o.o., podjetje za inženi-
ring, Ljubljana, Stegne 25, reg. št. vl.
1/17952/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 11. 6.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Pintar Stanislav, Ljublja-
na, Brilejeva 22, Flim, S.A., Fribourg, Švica
Route de 1a Glane, Korapis, d.o.o., Ljublja-
na, Komacova 8, Pintar Aurelia, Ljubljana,
Brilejeva 22, Pintar Janez, Kranj, Hrastje
130 in Hannelore Kelpe, Neuenburg 2, Aka-
zienweg 12, z ustanovitvenim kapitalom
1,896.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe in za obveznosti jamčijo solidarno z
vsem svojim premoženjem.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje v celoti
prenese na ustanovitelje: Pintar Stanislav,
Flim, S.A., Korapis, d.o.o., Pintar Aurelia,
Pintar Janez in Hannelore Kelpe.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih 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 4. 3. 1999

MARIBOR

Srg 180/99 Rg-38
Družba Trgovsko in storitveno podjet-

je REBECCA, d.o.o., Ul. Planinčevih 23,
Miklavž na Dravskem polju, reg. št. vl.
1/5944-00, katere družbenik je Budimir
Goran, Ul. Planinčevih 23, Miklavž na Drav-
skem polju, po sklepu družbenika z dne
30. 11. 1998 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Budimir Go-
ran, Ul. Planinčevih 23, Miklavž na Drav-
skem polju.

Zoper  sklep  lahko  družbenik,  upniki
ali  pristojni  organi  v  roku  15  dni  od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 1999

SLOVENJ GRADEC

Srg 473/98 Rg-43
Družba BAUM-LES, proizvodnja in sto-

ritve, d.o.o., Mislinja, Gozdarska cesta
82, reg. št. vl. 1/8127-00, katere družbe-
nik je Britovšek Bojan, po sklepu družbeni-
ka z dne 1. 6. 1998 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Britovšek Bo-
jan, Gozdarska cesta 82, Mislinja.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 2. 1999

Št. 104-04-0004/99-002 Ob-2033
Ugotovi se, da je Sindikat obrtnih de-

lavcev Slovenije določen kot reprezenta-
tivni sindikat v dejavnosti.

Št. 104-64-0005/99-002 Ob-2146
Ugotovi se, da je Sindikat komunale,

varovanja in poslovanja z nepremični-
nami Slovenije določen kot reprezentativ-
ni sindikat v dejavnosti.

Št. 121-02-0047/93-003 Ob-2147
Ugotovi se, da je Sindikat poklicnega

gasilstva Slovenije določen kot reprezen-
tativni sindikat v poklicu.

Št. 741-1/99 Ob-2045
Od 16. 2. 1999 dalje so pri Upravni enoti

Litija, Oddelku za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve, v hrambi pravi-
la Zveze svobodnih sindikatov Sloveni-
je, Sindikata delavcev v gradbenih de-
javnostih – Sindikata družbe SCT, Indu-
strije Apna Kresnice, d.d., Kresnice, s
sedežem v Kresnicah.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 32.

Evidenca statutov
sindikatov

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov
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Št. 127-1/99 Ob-2067
Ugotovljeno je, da je Sindikat Cestnega

podjetja Novo mesto – Neodvisnost – KNSS,
Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 No-
vo mesto, spremenil ime na Sindikat Cest-
nega podjetja Novo mesto – Alternativa,
Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto, ter sprejel nova pravila sindi-
kata z dne 19. 2. 1999, ki se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Sprememba imena sindikata in nova pra-
vila sindikata so vpisana v evidenco temelj-
nih aktov sindikatov pod zap. št. 160.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 7/99 S-135
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 7/99 sklep z dne 16. 3.
1999:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Hmezad kmetijstvo Žalec, d.d., Vre-
čerjeva 8, Žalec.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, dipl. ek., Žibernik 28, Ro-
gaška Slatina.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo posla-
ti v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro ra-
čuna 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 na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo na-
vesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki, v viši-
ni 5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. junija 1999 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 16. 3. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 1999

St 22/98 S-136
To sodišče je s sklepom opr. št. St 22/98

dne 4. 3. 1999, nad stečajnim dolžnikom
Exim T & T, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana,
zaključilo stečajni postopek, ker premoženje,
ki je prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 1999

St 28/91-74 S-137
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Galcommerce, d.o.o., Maribor, Cesta
XIV. divizije 62, Maribor – v stečaju, se v
skladu s členom 88/II ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške stečajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 1999

St 19/97 S-138
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 19/97 sklep z dne 15. 3.
1999.

Ugotovi se, da je bila kupnina iz kupopro-
dajne pogodbe za nakup pravne osebe, ki sta
jo dne 12. 2. 1999 sklenila prodajalec Hme-
zad Duri, d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini –
v stečaju in kupec Pikl Silvo, s.p., Šentjur, v
celoti plačana v znesku 36,000.000 SIT, dne
5. 3. 1999, s strani kupca.

Ker je bila kupnina v celoti plačana, ste-
čajni senat ustavi stečajni postopek zoper
podano pravno osebo Hmezad Duri,
d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini – v
stečaju, nadaljuje pa ga zoper stečajno ma-
so, iz katere se poplačajo upniki (IV. odst.
147. čl. ZPPSL).

Po  pravnomočnosti  sklepa  o  ustavitvi
postopka  (tč. 2)  se  po  uradni  dolžnosti
izbrišejo iz sodnega registra vsi vpisi v zvezi s
stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše v
sodni register kot ustanovitelj prodane prav-
ne osebe (III. odst. 171. čl. ZPPSL).

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 1999

St 39/95-270 S-139
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajni zadevi Avtofinal, d.o.o.,
Slovenska Bistrica – v stečaju, ki bo dne
19. 4. 1999 ob 10. uri, v sobi 253 tukajš-
njega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v sobi
217 tega sodišča, med uradnimi urami.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 1999

St 10/99-9 S-140
To  sodišče  je  s  sklepom  opr.  št.

St 10/99 dne 16. 3. 1999 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Geocom,
d.o.o., Dominkuševa ul. 4, Maribor.

Odslej firma glasi Geocom, d.o.o., Do-
minkuševa ul. 4, Maribor – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ig-
nac Marinič, dipl. ek., zaposlen Mariborska
hranilnica in posojilnica, d.o.o., Partizanska
3-5, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu  senatu  v  dveh  mesecih  od  dneva

objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 6.
1999 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 16. 3. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 1999

St 5/99 S-141
To sodišče je s sklepom St 5/99 dne

16. 3. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Obrtno podjetje Obrtnik, p.o.,
Prešernova 2, Mengeš.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, 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 po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih,  dokumentirane  z  ustrezni-
mi  listinami in kolkovane s predpisano sod-
no takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 6. 1999 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 3. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 1999

St 74/98 S-142
To sodišče, oddelek za gospodarsko sod-

stvo, v stečajnem postopku nad MP Instala-
cija, d.d., Ljubljana – v stečaju, ki se vodi
pod opr. št. St 74/98 razpisuje 2. narok za
preizkus prijavljene terjatve upnika  Energo-
plan,  d.o.o.,  Cesta  v  Gorice 36, Ljubljana,
pod zap. št. 85, in sicer v delu v višini
3,395.430,13 SIT, ki doslej še ni bil preiz-
kušen, ki bo dne 6. 5. 1999  ob  13. uri,
soba  368/III  Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 12. 3. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-2044
Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj,

Volkmerjeva 10, Ptuj, razpisuje delovno
mesto

direktorja zavoda.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

Razglasi sodišč
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga

Št. 01/99 Ob-2138
1. Naročnik, poštni naslov, številka

teklefaksa: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, faks
062/315-136.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: RTG aparatura za in-

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– pripravi program dela.
Mandat traja štiri leta.
Pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpol-

njevanju pogojev naj kandidati pošljejo v os-
mih dneh po objavi razpisa, na naslov: Dom
upokojencev Ptuj – za svet zavoda – razpis,
Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.

Dom upokojencev Ptuj

Ob-2145
Orodjarna Trbovlje, d.o.o., razpisuje pro-

sto delovno mesto
direktorja družbe.
Pogoji:
1. najmanj višješolska izobrazba eko-

nomske, tehnične, pravne ali organizacij-
ske smeri,

2. najmanj 3 leta ustreznih delovnih iz-
kušenj,

3. državljanstvo Republike Slovenije,
4. kandidat ni bil pravnomočno obsojen

zaradi kaznivega dejanja.
Nadzorni svet bo imenoval direktorja za

mandat 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo do 20. 4. 1999, na
naslov: Orodjarna Trbovlje, d.o.o., Voden-
ska c. 49, 1420 Trbovlje, s pripisom “Za
razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konskem roku.

Orodjarna Trbovlje, d.o.o.

vazivno in interventno kardiologijo,
160,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: sedež naročnika.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: 28. 6. 1999.
5.

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Št. 01-3-3/99 Ob-2010
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068/63-100.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: dozidava k
obstoječi šoli, gradbeni dela, obrtniška
in inštalacijska dela in oprema – Osnov-
na šola Metlika, Šolska ulica 7, 8330 Metli-
ka; ocena vrednosti del: 370,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Šolska ulica 7, Met-
lika.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: junij 1999.

5. Morebitne druge informacije: ni.
Občina Metlika

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

Popravek

Št. 45-3/99 Ob-2210
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1832, Št. 33-3/9
se naslednje točke popravijo in se pravilno
glasijo:

6(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 1999,

7(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbe: do 9. 4. 1999 do 10. ure.

11. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 6. 4. 1999.

OŠ Antona Aškerca, Velenje

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev Ministrstva za notranje zadeve, Šte-
fanova 2, Ljubljana, za nakup dveh stano-

vanj za potrebe MNZ, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, št.
0048-308/19-99, Ob-1818, se v 3. (b)
točki prvi odstavek 2. točke pravilno glasi:
stanovanji morata biti opremljeni s cen-
tralnim ogrevanjem, telefonskim pri-
ključkom in antenskim oziroma kabel-
skim priključkom za televizijo.

Uredništvo

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev Ortopedske bolnišnice Valdoltra,
Jadranska c. 31, Ankaran, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999,
št. 190/1-99, Ob-1906 se v 3.(b) točki
vrsta in količina blaga, za skupino B, ki ga je
potrebno dobaviti: pravilno glasi: Mobilni
rentgenski aparat za presvetljevanje.

Uredništvo

Št. 40/99 Ob-2016
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje,
tel. 064/422-518, 064/428-010, faks
064/421-027.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: napravo se postavi
na komunalno urejeni parceli 974/3 k. o.
Grad. Kot komunalno ureditev se smatra
urejen dovoz za težka vozila, utrjena platfor-
ma za postavitev naprave, utrjen dotok od-
padne vode, elektrika in voda na oddaljeno-
sti do 20m, urejena lokacijska in gradbena
dokumentacija,

– izbrani ponudnik mora še pred izved-
bo predložiti vso potrebno strojnotehno-
loško in elektro dokumentacijo,

– izbrani ponudnik poskrbi za transport,
namestitev in priključitev naprave ter izpust
prečiščene odpadne vode v potok Ušca,

– izbrani ponudnik poskrbi za poskusno
obratovanje naprave in priučitev naročnika
za upravljanje naprave.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža bio-
loške čistilne naprave za čiščenje od-
padne vode iz naselij Adergas, Češnje-
vek in Trata, s predvideno kapaciteto
čiščenja 600 PE. Naprava mora biti
montažne izvedbe, preizkušene tehno-
logije tipa precejalnik.

Predvidena vrednost naprave:
15,000.000 SIT.

(c), (č)
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

20. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Cerklje na Gorenjskem, Ulica Franca Bar-
leta 23, 4207 Cerklje, kontaktna oseba Zdrav-
ko Kastelic, tel. 064/422-518, 428-022, faks
064/421-027; pisno na Občini Cerklje na
Gorenjskem, Ulica Franca Barleta 23, 4207
Cerklje; osebno po predhodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na blagajni Ob-
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čine Cerklje na Gorenjskem, ali na žiro ra-
čun: 51500-630-50176, sklic na št. 789.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo svoje
ponudbe oddati v zaprti ovojnici in primerno
označene. V desnem spodnjem kotu mora
biti naslov naročnika: Občina Cerklje na Go-
renjskem, Ulica Franca Barleta 23, 4207
Cerklje.

V levem spodnjem kotu mora biti napisa-
no “Ne odpiraj! Javni razpis ČN Lipce”, na
hrbtni strani pa mora biti napisano ime ozi-
roma firma in naslov pošiljatelja. Pri odpira-
nju ponudb bomo upoštevali vse ponudbe,
ki bodo prispele na gornji naslov priporoče-
no po pošti oziroma bodo vročene osebno
v tajništvu Občine Cerklje na Gorenjskem,
do 12. 4. 1999 do 12. ure.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 13. 4. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Občina Cerklje na Go-
renjskem, Ulica Franca Barleta 23, 4207
Cerklje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo ali menico za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti naročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: poleg osnovnih plačil-
nih pogojev navedite tudi morebitne ostale
ugodnosti, ki jih nudite naročniku (kreditira-
nje, zamik plačila...).

a) Ponudnik je ob podpisu pogodbe ozi-
roma najkasneje v desetih dneh od skleni-
tve pogodbe, dolžan predložiti bančno ga-
rancijo ali menico za kvalitetno dobavo, v
višini 10% pogodbene vrednosti. Pogodba
postane veljavna šele, ko izvajalec predloži
navedeno garancijo.

b) Za nepravočasni odziv na naročilo, na-
ročnik dobavitelju zaračuna dnevno kazen v
višini 2% v ponudbi dane vrednosti oziroma
največ do 5% pogodbene vrednosti.

c) V primeru neizpolnjevanja pogodbe-
nih obveznosti (neizpolnjevanje tehničnih
zahtev, časovni roki, cena in plačilni pogoji)
ima naročnik pravico do preklica pogodbe
brez odpovednega roka in ponoviti javni rza-
pis.

d) Naročnik si v primeru dobave, ki ne
bo ustrezala zahtevam tega razpisa, pridr-
žuje pravico zadržanja plačila, razen nes-
pornega zneska.

e) Morebitne spore naročnik in izvajalec
rešujeta sporazumno, če to ni mogoče, je
za reševanje pristojno sodišče v Kranju.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji, vsi dokumenti
morajo biti predloženi v originalu in ne sme-
jo biti starejši od 30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3 dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot

merila za izbiro se upoštevajo merila, dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 22. 4. 1999. Sklep o izbiri bo
predvidoma objavljen v Uradnem listu RS
dne 30. 4. 1999. Rok za vložitev pritožbe
je 8 dni od prejema sklepa o izbiri.

Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje
naročnika, da bi sprejel katerokoli ponudbo,
niti v primeru, če ta ustreza vsem pogojem ali
je celo najugodnejša. Naročnik tudi ne od-
govarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta, razen v
primerih, določenih z zakonom.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
77 z dne 13. 11. 1998, Ob-8160.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 18/3-1999 Ob-2017
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Otroški vrtec Metlika, Župančičeva
1, 8330 Metlika, tel. 068/58-198, faks
068/58-198.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Otroški vrtec Metli-
ka, Župančičeva 1, 8330 Metlika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slašči-
čarski izdelki,

II. mleko in mlečni izdelki,
III. sveže sadje in zelenjava,
IV. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
V. meso in mesni izdelki,
VI. ribe in konzervirane ribe,
VII. perutnina,
VIII. jajca,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine,
X. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje samo za del (sku-
pino) zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 12,110.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slašči-
čarski izdelki – 760.000 SIT,

II. mleko in mlečni izdelki – 1,000.000
SIT,

III. sveže sadje in zelenjava – 2,700.000
SIT,

IV. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje –360.000 SIT,

V. meso in mesni izdelki – 3,920.000 SIT,
VI. ribe in konzervirane ribe – 180.000

SIT,
VII. perutnina – 540.000 SIT,
VIII. jajca – 220.000 SIT,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine –

190.000 SIT,
X. ostalo prehrambeno blago –

2,240.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v letu 1999 in delno v letu
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Otroški vrtec Metlika, Župančičeva 1, 8330
Metlika, kontaktna oseba Marica Stupić, tel.
068/58-198, faks 068/58-198, vsak dan
od 7. do 13. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 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. 52130-603-34121.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Otroški vrtec Metlika, Žu-
pančičeva 1, 8330 Metlika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 10. uri, v prostorih Otroške-
ga vrtca, Župančičeva 1, 8330 Metlika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 15. 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, navodilo o izvrševanju pro-
računa in v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj, z možnostjo sodelovanja podizva-
jalcev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be 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 lah-

ko umaknejo ponudbe, jo dopolnijo ali za-
menjajo, je 19. 4. 1999 do 9. 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 po-

dročju javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Otroški vrtec Metlika, Župančičeva 1,
8330 Metlika, pri ravnateljici Frančiški
Hauptman, tel. 068/58-198.

16., 17.
Otroški vrtec Metlika
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1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Avditorij Portorož, Senčna pot 10,
6320 Portorož, faks 066/47-67-18.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Amfiteater Avditorija
Portorož.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža 1.840
stolov, primernih tudi za zunanje atmos-
ferske razmere.

Ocena vrednosti naročila: 11 milijonov
SIT.

(c), (č), (d)
4. Datum dobave in montaže, če je pred-

videno: 20. maj 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Avditorija Portorož, Senčna pot 10,
6320 Portorož.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. marec 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno ob osebnem
prevzemu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 4. 1999 do 12. ure,
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj –
stoli”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Avditorij Portorož, Senčna pot
10, 6320 Portorož – tajništvo, 2. nadstr.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6320
Portorož, v Rdeči dvorani, ob 13. uri, 13. 4.
1999.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 60 dni.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih in občin-
skim odlokom o izvrševanju proračuna.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se
odda s pogodbo za celoten sklop izbrane-
mu ponudniku.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo;

– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce za montažo;

– ali imajo sklenjene podizvajalske po-
godbe s specializiranimi podjetji za monta-
žerska dela.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena posameznega stola po predpisa-
nih merilih iz razpisne dokumentacije: od 1
do 10 točk;

– cena montaže po 1 sedežu: od 1 do 5
točk;

– čas dobave in montaže: od 1 do 5
točk;

– garancije za kvaliteto stolov in monta-
žo: od 1 do 3 točke;

– dodatne ugodnosti ponudnika: od 1
do 3 točke.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Borut Valenčič, tel. 066/47-67-10 ali
GSM 041/622-490.

16., 17.
Avditorij Portorož

Št. 050/99 Ob-2019
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup računalniške opre-
me – strežnikov za AvidNews.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave in

izvedbe integracije z obstoječo opremo: naj-
kasneje 2 meseca od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike – tajniš-
tvo, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 30. 3. 1999 do
2. 4. 1999, med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski pri Novi LB, d.d., Ljubljana, na račun
številka 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-789100-51, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa). Dodatne informacije
so na razpolago samo v pisni obliki pri Ečo
Vodnik, na naslovu pod 6.(a) točko, faks
175-4220.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 6. 4. 1999
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 050/99 – nakup računalniške
opreme – strežnikov”. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 9. uri, v veliki sejni sobi – 5
nadstropje, JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 1,000.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): teh-
nična ustreznost in kakovost opreme/stori-
tev; ekonomska cena; plačilni pogoji; do-
bavni rok; garancija; servis opreme; refe-
rence ponudnika; prilagajanje potrebam na-
ročnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

16., 17.
JZ RTV Slovenija

Št. 041/99 Ob-2020
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup preklopno distri-
bucijskega sistema za distribucijo au-
dio signalov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

blagovna skupina A: preklopno-distribu-
cijski sistem,

blagovna skupina B: audio-distribucijski
ojačevalniki.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

blagovna skupina A: 16,000.000 SIT,
blagovna skupina B: 6,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje 6 mesecev od podpisa pogod-
be.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sistemski razvoj TVS – taj-
ništvo, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 30. 3. 1999 do
9. 4. 1999, med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun številka 50101-603-45036,
sklic na številko 00-789100-51, z oznako
predmeta plačila (oznako razpisa). Dodatne
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informacije so na razpolago samo v pisni
obliki pri Dragu Perdihu, na naslovu pod 6.(a)
točko, faks 175-37-40.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 16. 4.
1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 041/99 – nakup sistema za
distribucijo audio signala”. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 9. uri, v veliki sejni sobi – 5
nadstropje, JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na
prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe,
in sicer:

za skupino A: v višini 1,000.000 SIT,
za skupino B: v višini 500.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): eko-
nomska cena; plačilni pogoji; dobavni rok;
tehnična ustreznost; tehnična podpora v ča-
su obratovanja; reference dobavitelja; druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čil od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

16., 17.
RTV Slovenija, Javni zavod

Št. 01066/00 Ob-2071
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko kupec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: natis reklamnega materiala
(zloženke, prospekt, direktno pismo).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno po naročilnicah.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 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: 19. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje Upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 500.000 SIT.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ponudnikovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da ponudnikovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih 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 ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih
6. mesecih ni bil prijavljen (obrazec BON 1)
blokiran več kot 3 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (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 I/8).

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 9. 4. 1999.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor

Št. 01066/00 Ob-2072
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: De transport Maribor
in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za avtomo-
bile, mopede, žigosne stroje in avto-
plašči Sava, Michelin.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno po naročilnicah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 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: 3. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje Upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ponudnikovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da ponudnikovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih 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
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obrazca, ali za samostojne podjetnike potr-
dilo 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 poslova-
nja (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 petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

12.
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): naj-
nižja cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 15. 4. 1999.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor

Št. 11/2-774/89 Ob-2074
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/151-12-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro dobavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slo-
venije – lokacije, navedene na posamez-
nem naročilu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega po-
trošnega materiala (specifikacija je prilo-
ga razpisni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine:dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ju-

nij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

junij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., osebno pri Marti
Avsec, ek. Stegne 19, Ljubljana, soba
3B-28, tel. 061/18-11-422 in 151-10-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki prevzamejo od 27. 3.
1999 do 6. 4. 1999 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT razen ponudnikov, ki so so-
delovali že pri razpisu objavljenem v Ur. l.
RS, št. 72/98, pod št. Ob-7472, ki lahko
dokumentacijo prevzamejo brezplačno.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 3. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Stegne 19, Ljub-
ljana, ali oddajte osebno v pisarni vložišča

poslovne stavbe Stegne 19, Ljubljana, so-
ba 4B-18.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 5. 1999 v sejni
sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., Stegne 19, s pričetkom ob
12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– znesek: 7,450.000 SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene doku-
mentacije z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije,

– vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno,

– komisija bo uporabila naslednjo meto-
dologijo:

1. vrednost ponudbe – ponder 0.80
2. usposobljenost (izkušenost kadrov in

opremljenost) – ponder 0.10,
3. reference za tovrstna dela – ponder

0.10.
Ponudbeno ceno preračunamo v točke

po formuli: minimalna cena × 100 / ponud-
bena cena. Na ta način dobi najnižja ponud-
bena cena največ 100 točk, najvišja ponud-
bena cena pa najmanj točk. Izračunano ce-
no posamezne ponudbe v točkah pomnoži-
mo s ponderjem cene in dobimo
ponderirano ceno ponudbe v točkah.

Drugi dve merili točkujemo s točkami od
1-100. Ponudba, ki bo najbolj ustrezala me-
rilu, bo dobila največ točk, ostale pa odvi-
sno od ustrezanja merilu sorazmerno manj
točk. Dobljene točke pomnožimo s ponder-
ji posameznega merila in dobimo ponderi-
rano vrednost merila v točkah. Na koncu
seštejemo vsa ponderirana merila v točkah
in dobimo ponderirano ceno ponudbe v toč-
kah. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela
največ točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo razpisano dobavo izvedel
z enim izbranim dobaviteljem.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 23. 10. 1998 pod

Ob-7472, objava o izidu pa dne 19. 2.
1999, Ob-1151.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 250-1/3/99 Ob-2075
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Dr. Franca Der-
ganca, Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
Šempeter pri Gorici, faks 065/31-348.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici,
Padlih borcev 13a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: biokemijski analizator.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca
Nova Gorica, Padlih borcev 13a, Šempeter
pri Gorici, pri vodji oddelka za laboratorij-
sko diagnostiko.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, pri blagajni za-
voda ali na ŽR št. 52000-603-32020.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. april 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:Splošna bolnišnica Dr. Fran-
ca Derganca Nova Gorica, Padlih borcev
13a, Šempeter pri Gorici, tajništvo skupnih
služb (uprava).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. april 1999 ob 11. uri v prostorih medi-
cinske knjižnice (glavna bolnišnična stavba)
v Šempetru pri Gorici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garnacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumnetaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge pri kont. osebi mag. Zvonki Ka-
baj-Tomšič.

16., 17.
Splošna bolnišnica Dr. Franca

Derganca
Nova Gorica
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Ob-2076
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/29-12921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v RS,
po dispoziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 14570 kosov impregni-
ranih bukovih pragov, dim 16×26×260
cm, 118,280 m3 hrastovih mostovnih
pragov (po specifikaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis, delne ponudbe ne bo-
do upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
102,860.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno do 31. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice materialno poslovanje Trg
OF 6/1, Ljubljana, soba 13, kont. oseba
Bojan Geršak.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
10. do 12. ure do 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
nudnik), 110 EUR na dev. račun št.
50100-620-133-27620-59383/4 (tuji po-
nudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 1999 do 14. ure,
tajništvo materialnega poslovanja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SŽ - materialno poslovanje,
Ljubljana, (Trg OF 6/1).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 9. uri v Službi za materialno
poslovanje Ljubljana, sejna soba (Trg OF 6/1).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 3. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: minimalni plačilni rok 60 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika d.d., d.o.o., boniteta, potrdilo
o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
dobavni rok,ostala merila v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Bojan Geršak, tel.
061/29-12329, faks 061/29-12921.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-2077
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/29-12921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana – Varilnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1.100 m tirnice S-49
mehke, dolž. 100 m, 18007 m tirnice
S-49 trde, dolž. 100 m.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis, delne ponudbe ne bo-
do upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
76,886.138 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno do 31. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice materialno poslovanje Trg
OF 6/1, Ljubljana, soba 21, kont. oseba
Melita Hočevar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
10. do 12. ure do 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
nudnik), 110 EUR na dev. račun št.
50100-620-133-27620-59383/4 (tuji po-
nudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 1999 do 14. ure,
tajništvo materialnega poslovanja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SŽ - materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 9. uri v Službi za materialno
poslovanje Ljubljana, sejna soba (Trg OF6/1).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 3. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika d.d., d.o.o., boniteta, potrdilo
o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
dobavni rok,ostala merila v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Melita Hočevar, tel.
061/29-12-230 faks 061/29-12-921.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 0048-308/33-99 Ob-2078
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave:
1. Oddelek prehrane Tacen, Rocen-

ska 56, Ljubljana - Šmartno,
2. Oddelek prehrane DMP, Kotniko-

va 8, Ljubljana,
3. Oddelek za počitniške zadeve, De-

beli Rtič, Jadranska 2, Ankaran,
4. Sektor za oskrbo Gotenica, Kočev-

ska reka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. sveže meso (dobava na Oddelek

prehrane Tacen in Oddelek prehrane DMP):
a) junčje meso,
b) svinjsko meso,
c) telečje meso, kunci, divjačina.
2. mesni izdelki (dobava na Odde-

lek prehrane Tacen in Oddelek prehrane
DMP):

a) klobase, poltrajne in trajne konzer-
ve, suhomesni izdelki,

b) vakuum pakirani izdelki,
3. perutnina (dobava na Oddelek

prehrane Tacen in Oddelek prehrane DMP):
a) meso perutnine,
b) izdelki iz perutnine,
4. meso in mesni izdelki – razno

(dobava na Oddelek za počitniške zadeve),
5. meso in mesni izdelki – razno

(dobava na Sektor za oskrbo Gotenica).
Orientacijska količina po posameznih ar-

tiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe količin za posamezen artikel, glede
na potrebe med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko prijavi za dobavo vseh arti-
klov v celoti (od 1. do 5. točke) ali pa po
posameznih točkah. Posameznih artiklov iz
posamezne točke ponudniki ne morejo po-
nuditi.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vse
točke v celoti (od 1 do 5) 115,800.000
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. točka: 41,000.000 SIT,
2. točka 34,700.000 SIT,
3. točka: 25,000.000 SIT,
4. točka: 5,100.000 SIT,
5. točka: 10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za čas enega leta od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 30. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska 56, Ljublja-
na – Šmartno (Tacen), kont. oseba: Mira
Pecl, tel. 061/59-666, int. 313.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 10. do 12. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, št. računa 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna št.
308-33-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 4. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2, vložišče,
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 1999 ob
11. uri na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Preedstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi mesa in mesnih izdelkov, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, finančno stanje ponudnika in rok do-
bave pri interventnih - neplaniranih dobavah.

Največe število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 20 točk, za kvaliteto
8 točk, za finančno stanje ponudnika 6 točk
in za rok dobave pri interventnih – neplani-
ranih dobavah 4 točke.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-2079
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Gasilsko reševalni center, Seidlo-
va cesta 29, Novo mesto, tel.
068/324-145, telefaks 068/324-162.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: JZ Gasilsko reševalni
center, Seidlova cesta 29, Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 42 m vrtljiva dvižna
ploščad z gasilsko lestvijo Terex Simon
Cella SRL na podvozju Renault premium
340.26, Tip 6×2.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo za naročilo sa-
mo dela blaga, in sicer: posebej podvozje,
posebej nadgradnja z opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
76,200.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: pod-
vozje 13,200.000 SIT. Nadgradnja z opre-
mo 63,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
opredelijo ponudniki, predvidoma 6 mese-
cev po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Gasilsko reševalni center, Seidlova cesta
29, Novo mesto, tel. 068/324-145, tele-
faks 068(324-162, služba računovodstva,
kont. oseba Ivo Hidek.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo vsak delovni dan med 8. in
14. uro proti dokazilu o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo do vključno 6. 4.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, znesek zainte-
resirani ponudniki nakažejo z virmanom na
žiro račun 52100-603-30965 s pripisom
“za javni razpis”.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno  predložiti  ponudbe:  upoštevane
bodo  ponudbe,  ki  bodo  na  naslov
naročnika pravočasno prispele do 19. 4.
1999 do 13. ure. Predložene ponudbe mo-
rajo biti zapečatene in označene v skladu z
drugim odstavkom 27. člena ZJN (Ur. l.
RS, št. 27/97).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Gasilsko reševalni cen-
ter, Seidlova cesta 29, Novo mesto, prev-
zemnik tajništvo zavoda, pooblaščena ose-
ba Vesna Ferlin, tel. 068/324-145, tele-
faks 068/324-162.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1999 ob
9. uri v sejni sobi zavoda na naslovu JZ
Gasilsko reševalni center, Seidlova cesta
28, Novo mesto. Predstavniki ponudnikov
pred začetkom javnega odpiranja izročijo
komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem razpisu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-

nudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti
naročila v skladu z opcijo ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki
je določen v predlogu pogodbe v razpisni
dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
so registrirane za dejavnost, ki je predmet
razpisa in imajo za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma do roka za odpira-
nje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ustrez-
nost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo, cena, tehnične rešitve, popro-
dajne aktivnosti, plačilni pogoji, reference,
rok dobave: teža in način uporabe meril sta
določena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ciril Klemenčič, tel. 068/324-145, te-
lefaks 068/324-162.

16., 17.
JZ Gasilsko reševalni center

Novo mesto

Ob-2101
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Šentjur, Svetinova 1,
Šentjur.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših Šent-
jur, Svetinova 1, 3230 Šentjur pri Celju.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema interiera.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi dobavo celotne zah-
tevane opreme, razvidne iz projekta.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

(d)
4. Datum  dobave,  če  je  predvideno:

15. junij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

25. junij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dipl.
jur. Branko Gorečan, v. d. direktorja Doma
starejših Šentjur, soba št. 39, II. nadstropje
Občine Šentjur, Mestni trg 10. Informacije
po tel. 041/635-837.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 4. 1999, med
9. in 13. uro, v sobi št. 39 Občine Šentjur,
po predložitvi dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na žiro račun
št. 50770-603-37326, Dom starejših Šent-
jur, Svetinova 1, 3230 Šentjur.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 4. 1999 do 9. ure, v sobo 39 Obči-
ne Šentjur, naslovljene na: Dom starejših
Šentjur, Svetinova 1, 3230 Šentjur. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in števil-
ko objave v Uradnem listu RS, s predmetom
javnega naročila ter oznako ponudnika.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 1999 ob
11. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, II. nad-
stropje, soba št. 48, Mestni trg 10, Šentjur.

9., 10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): v raz-
pisni dokumentaciji bodo natančneje opre-
deljena merila, izhodišča za izbor pa bodo:
reference, dobavni rok, cena, bližina servi-
sa, plačilni pogoji ter ostale ugodnosti.

15., 16., 17.
Dom starejših Šentjur

Ob-2102
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Be-
gunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
tel. 064/733-315, faks 064/733-019.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Begunje, 4275 Begunje na Gorenjskem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obvezilni in ostali sani-
tetni material ter medicinski potrošni
material.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količine, glede na dejanske potre-
be med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj bo izbran za celotno količino.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,300.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno po dogovoru v letu 1999 oziroma
do 19. 4. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
19. 4. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična bolnišnica Begunje, kadrovska
služba, Begunje 55, 4275 Begunje na Go-
renjskem.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51540-603-31525, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 4. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, kadrovska služba – Mojca Draksler,
4275 Begunje na Gorenjskem, z oznako
“Ne odpiraj – ponudba – sanitetni in medi-
cinski potrošni material”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 11. uri, Psihiatrična bolni-
šnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do izbire
ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji in pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki pri Psihiatrična bol-
nišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begu-
nje na Gorenjskem – kontaktna oseba Tat-
jana Sikošek, tel. 064/733-315.

16., 17.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-2103
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trebnje,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje, faks
068/44-159.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dobava fco sedež na-
ročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kompaktor.

(c) Navedba,  ali  se  dobavitelj  lahko
poteguje  za  naročilo  samo  dela  zahte-
vanega blaga, za katere dele oziroma sku-
pine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 40 mio
SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Trebnje, Goliev trg 9,
8210 Trebnje, kontaktna oseba Tone Gri-
čar, inž. gr., tel. 068/44-150, vsak dan
med 8. in 10. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 7. 4. 1999.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 7. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.

Ponudbe morajo biti dostavljene oseb-
no, in sicer v zaprti kuverti, z navedbo na-
slova ponudnika in z oznako “Kompaktor”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 4. 1999 ob 10.30,
na Komunali Trebnje. Ponudniki, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo predložiti komisiji pismeno pooblastilo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% vrednosti ponudbe, kate-
re veljavnost mora biti usklajena z veljav-
nostjo ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: možnost obročnega pla-
čila oziroma možnost kreditiranja.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se
lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične 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: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– dobavni rok,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– reference,
– servis – organiziranost.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo pri Tonetu Gričarju, inž. gr., tel.
068/44-150, med 8. in 10. uro.

Opozorilo: najnižja cena še ne predstav-
lja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pri-
držuje pravico do odstopa od podpisa po-
godbe. V tem primeru ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

16., 17.
Komunala Trebnje, d.o.o.

Ob-2104
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, 1420 Trbov-
lje, Trg revolucije 12, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje – Hrastnik.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava računalnikov in
pripadajoče opreme.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno do 31. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o. – Oddelek za investicije, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo 20.000 SIT na žiro
račun RTH, d.o.o., Trbovlje,
52700-601-18647 – pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje – Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponud-
be: bančna garancija v višini 10% od ponudbe-
ne vrednosti, v skladu z opcijo ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v roku, oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme po izdaji računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 4. 1999 –
po oddaji ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena ponujene opreme – do 35 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– garancijska doba – do 30 točk,
– odprava napak v garancijski dobi – do

25 točk,
– možnost kompenzacij – do 5 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Sotlar Stanetu, v času razpisa, od 6. do
14. ure, po tel. 0601/26-144, int. 332.

16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 232/99 Ob-2105
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1525 Ljubljana, faks 061/315-583.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Vodnikova 62, SPS Interna klinika,
KO za revmatologijo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ultrazvočni aparat za
diagnostiko mehkih delov človeškega
telesa.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 15 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
15. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 15. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični 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 raz-
pisno dokumentacijo: 6. april 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije,
na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva
28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. april 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. april 1999 ob 12. uri, glavna stavba
Kliničnega centra Ljubljana – predavalnica
III., Zaloška 7, 1525 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je 30 dni po preteku veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. april 1999
po 9. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

1. ponudbena cena ponujene opre-
me – 50%,

2. tehnično tehnološki del s kvaliteto
in funkcijo – 25%,

3. garancije in servis – 15%,
4. reference ponudnika – 10%,
Skupaj – 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Ob-2106
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/291-2921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kri-
va pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: specifikacija vrste in količi-
ne razpisanega blaga:

– 10 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 280 cm,

– 40 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 360,

– 60 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 380 cm,

– 35 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 400 cm,

– 51 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 420 cm,

– 6 kosov lepljeni izolirni stik UIC 60,
l = 360 cm,

– 10 kosov montažni lepljeni stik
S 49,

– 4  kosi  montažni  lepljeni  stik
UIC 60,

– 20 kosov montažni lepljeni stik
S 49 – suhi,

– 1232 kosov varilna porcija za tirni-
ce S 49, 680 N/mm2, komplet,

– 2702 kosov varilna porcija za tirni-
ce S 49, 880 N/mm2, komplet,

– 40 kosov varilna porcija za tirnice
sistema UIC 60, 880 N/mm2, komplet,

– 100 kosov varilna porcija za tirnice
S 49, 880 N/mm2, za široki var, kom-
plet.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis, delne ponudbe ne bo-
do upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
36,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno do 31. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 21,
Melita Hočevar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
10. do 12. ure, do 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman, na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
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nudniki), 110 EUR na dev. račun št.
50100-620-133-27620-59383/4 (tuji po-
nudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 1999 do 14. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, ga. Paulič.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SŽ – Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 11. uri, Služba za Materialno
poslovanje Ljubljana, sejna soba (Trg OF
6/I).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 3. 8.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
dobavni rok, ostala merila v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Melita Hočevar, tel. 061/29-12-230,
faks 061/29-12921.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-2107
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v R Slo-
veniji, po dispoziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: specifikacija vrste in količi-
ne razpisanega blaga: barve za obdobno
in sprotno vzdrževanje tovornih vago-
nov.

Zap. št. Naziv materiala Potrebna količina Vrednost

1. Razredčilo 7200 kg 1,900.000 SIT
2. Barva za pisanje 240 kg 245.000 SIT
3. Osnova antikorozivna barva 3400 kg 1,800.000 SIT
4. Pokrivna barva rumena RAL 3020 120 kg 154.000 SIT
5. Pokrivna barva rdeča RAL 3020 135 kg 115.000 SIT
6. Pokrivna barva modra RAL 5017 120 kg 100.000 SIT
7. Pokrivna barva II premaz RAL 8015 34600 kg 16,954.000 SIT
8. Pokrivna barva I premaz RAL 8015 8500 kg 4,165.000 SIT
9. Pokrivna barva srebrna RAL 9006 400 kg 670.000 SIT

10. Pokrivna barva črna RAL 9005 1400 kg 770.000 SIT
11. Pokrivna barva siva RAL 7039 6500 kg 3,575.000 SIT
12. Pokrivna barva zelena RAL 6021 400 kg 410.000 SIT
13. Izolacijska bitumenjska debeloslojna barva 200 kg 96.000 SIT

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na dobava po posameznih točkah v razpisni
dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
31,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej
tabelo!

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno po potrebi.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6, 1506 Ljubljana, soba št. 12,
Radenko Malič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 4. 1999, med 10.
in 12. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  20.000 SIT,  virman,
na  žiro  račun  št.  50100-601-14744
(domači ponudniki), račun št.
50100-620-133-27620-59383/4 (tuji po-
nudniki), ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti položnico o plačilu
za razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 1999 do 12. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Melita
Paulič.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

4. 5. 1999 ob 10. uri, Slovenske železni-
ce, Materialno poslovanje, Trg OF 6, 1506
Ljubljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo 15. 7.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., potrdilo o plači-
lu davkov in prispevkov, boniteta.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: komercialna vprašanja Radenko Malič,
tel. 061/29-12-213, tehnična vprašanja Mi-
roslav Lazarevski, tel. 061/29-14-115.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-2108
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: specifikacija vrste in količi-
ne razpisanega blaga: drobnotirni mate-
rial (po specifikaciji).

(Glej tabelo na strani 1603!)
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis, delne ponudbe ne bo-
do upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
52,143.608 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno do 31. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 21,
Emir Kambur.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
10. do 12. ure, do 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman, na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
nudniki), 110 EMU na dev. račun št.
50100-620-133-27620-59383/4 (tuji po-
nudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SŽ – Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 10. uri, Služba za Materialno
poslovanje Ljubljana, sejna soba (Trg OF 6/I).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 3. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
ostala merila v razpisni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: Emir Kambur, tel. 061/29-12-213, faks
061/29-12-921.

16., 17.

Št. Vrsta materiala Enota Količina

1. Podložna plošča za UIC 60 – 1:20 kos 50
2. Podložna plošča za S-49 – 1:20; DŽ 6a kos 3770
3. Podložna plošča za S-49 ravna; DŽ 6a kos 3894
4. Podložna plošča za S-49 – 1:40; DŽ 6a kos 1004
5. Pritrdilna ploščica DŽ 8b kos 11736
6. Spojni vijak z matico DŽ 3a kos 2275
7. Pokončni vijak z matico DŽ 11a kos 39648
8. Pokončni vijak z matico DŽ 11b kos 18794
9. Dvojni vzmetni obroček DŽ 70 kos 342603
10. Tirfon l = 150 mm DŽ 12 kos 110800
11. Tirfon l = 160 mm DŽ 12 kos 171808
12. Tirfoni za kape kos 11500
13. Objemke za Mathe naprave (L+D) kos 1760
14. Kapa za leseni prag – komplet kos 1284
15. Mathe naprava za S-49 – komplet kos 3059

Slovenske železnice, d.d.

Ob-2109
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, faks 066/320-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos delovno vozilo za
čiščenje – pometanje ulic, trgov in čišče-
nje peskolovcev z rotirajočimi ščetkami
in sesanjem.

Tehnične karakteristike vozila:
Dimenzije:
Dolžina: od 3700 mm do 4300 mm (z

dvema ščetkama)
Širina: od 1200 mm do 1350 mm
Višina: od 1900 mm do 2100 mm (brez

rotacijske luči)
Teža vozila:
Prazno vozilo: od 2200 kg do 2500 kg
Nosilnost: od 1600 kg do 1800 kg
Dovoljena skupna masa: od 3900 kg do

4100 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bavlja se eno vozilo, ki tvori en sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
16,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

30 do 45 dni od dneva podpisa pogodbe,
ki bo predvidoma 10. 5. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
skrajni rok dobave za vozilo je 28. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l., kont. oseba
tajništvo, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 6. 4. 1999, za
10.000 SIT.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: znesek je potrebno
virmansko nakazati na žiro račun Komuna-
le Koper, d.o.o. – s.r.l., na št.

51400-601-10953, pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o. –
s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l. upravna stavba – sejna soba, odpira-
nje vodi Miroslav Birsa, inž. str., Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe (ve-
lja za vse ponudnike), garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del (velja za izbranega
ponudnika), garancija za vrnitev predplačila
(velja za izbranega ponudnika).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podje-
nikov,

b) dokazilo, da ni v postopku prisilne po-
ravnave, v stečaju ali likvidacijskem postop-
ku,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev,

d) sposobnost dajanja tehničnih informa-
cij o proizvodu,

e) zagotovilo rednega servisiranja na po-
dročju Kopra.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 15. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju bodo kot merila upoštevana ce-
na in druga merila, ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod št. 1.

16., 17.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 096-8/99 Ob-2112
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Maribor, Svetoza-
revska 9.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj dobave: Maribor, Svetozarevska
9 (fco razloženo v skladišče).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj lahko da ponudbo samo za celoten ob-
seg naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT/leto.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1 leto po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Maribor, Svetozarevska 9,
pri. Zdenku Krepflu ali Oddelku za splošne
naloge.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 4. 1999 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo)

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati) 5.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
51800-609-1200.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 4. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Maribor,
Svetozarevska 9 (vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Ma-
ribor, Svetozarevska 9, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo
najmanj do 27. 5. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačevanje mesečno,
do 15. v mesecu za dobave v preteklem
mesecu.
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11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 27. 5. 1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, cena in reference (kot v razpisni
dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka pri. Zdenku Krepflu, tel. 062/221-242.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 19. 2. 1999. pod št
Ob-1077, objava o izidu pa dne 26. 3.
1999.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-2116
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, tel. 061/133-93-99,
faks 061/13-12-238.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik (enote
Zdravstvenega doma Ljubljana).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 5 digitalnih ISDN telefonskih
central s telefonskimi aparati in montažo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje do 30. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Finančna služba
(soba št. 029), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 9. 4. 1999 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na bančni ra-
čun št. 50101-603-48587, sklicna številka
02 17-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 4. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za JR-TC/99”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po dobavi in
montaži.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– za pravne osebe (gospodarske druž-
be) sodno overjeno dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni in obrtno dovoljenje
za samostojne podjetnike,

– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije,

– lastna izjava, da proti ponudniku ni iz-
dana pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na njegovo nestrokovnost,

– za pravne osebe dokazilo, da ponud-
nik ni plačilno nezmožen ter ima poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom
(BON 1 in BON 2 oziroma BON 3), ne
starejše od 30 dni ter za samostojne pod-
jetnike davčna napoved z bilanco stanja in
uspeha in potrdilo o poravnanih davkih in
prispevkih, določenih z zakonom ter potrdi-
lo banke o povprečnem mesečnem stanju
na žiro računu v zadnjih treh mesecih,

– potrdilo pristojnega organa, da v pre-
teklih treh letih pred začetkom oddaje jav-
nega naročila, njegovi vodstveni delavci ni-
so bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem,

– izjava ponudnika, da lahko zagotovi
100% dobavo in montažo razpisanih tele-
fonskih central,

– izjava ponudnika o potrditvi kvalitete
telefonskih central z navedbo ustreznih do-
kazil (certifikate ponudnik predloži),

– izjava ponudnika o odzivnem času v
primeru okvare telefonske centrale,

– izjava ponudnika o garancijski dobi te-
lefonskih central,

– izjava ponudnika o časovnem roku, v
katerem je še možna dobava rezervnih delov,

– izpolnjen obrazec o referencah ponud-
nika,

– izjava ponudnika o skrajnem roku do-
bave in montaže,

– izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
– izjava ponudnika o morebitnih dodat-

nih ugodnostih v obliki blagovnih popustov,
– bančna garancija za resnost ponudbe

v višini 10% od orientacijske vrednosti jav-
nega naročila,

– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo o po-
godbenih obveznostih v višini 10% od vred-
nosti pogodbe,

– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% od vrednosti
pogodbe,

– izpolnjena, parafirana (vsaka stran po-
sebej) in podpisana pogodba, ki je priloga
razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 15. 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 naro-

čilu: kontaktna oseba Ana Adamič, ek.
16., 17.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 00-133 Ob-2125
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Koper,
Vojkovo nabrežje 4/a, 6000 Koper, faks
066/274-075.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Zavod za
zdravstveno varstvo Koper, Verdijeva ulica
11, Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: plinski kromatograf z ma-
snoselektivnim detektorjem, elektron-
sko pnevmatsko kontrolo, avtomatskim
vzorčevalnikom, ustrezno programsko
podporo in knjižnico masnih spektrov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati samo za del
naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje do 15. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo
nabrežje 4/a, Koper, tajništvo zavoda, tel.
066/274-070.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 12. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman, št. ŽR
51400-603-30687.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 4. 1999 do 13. ure,
v tajništvo zavoda.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Koper, Vojkovo nabrežje 4/a, Koper.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1999 ob
12. uri, v sejni sobi Zavoda za zdravstveno
varstvo Koper, Vojkovo nabrežje 4/a, Ko-
per.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti, z veljavnost-
jo 45 dni od datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: predplačila niso mož-
na, obročno odplačevanje, minimalno števi-
lo mesečnih obrokov je 12.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 4. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kako-
vost, cena, plačilni pogoji, odkup obstoje-
čega masnoselektivnega detektorja, zago-
tovljen servis v Sloveniji, garancija, druge
morebitne ugodnosti.

15., 16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Koper

Št. 140/99 Ob-2131
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kan-
dijska cesta 4, 8000 Novo mesto,
068/322-116.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalno vozilo v skladu
z razpisno dokumentacijo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska ce-
sta 4, tajništvo, kont. oseba Jelka Fajdiga,
Novo mesto.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 4. 1999, med 10.
in 12. uro, po enodnevni najavi po telefaksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod vir-
mana o nakazilu 8.000 SIT na ŽR
52100-603-30715, s pripisom “Javni raz-
pis za reševalno vozilo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Novo me-
sto, Kandijska cesta 4, tajništvo, Novo me-
sto, v zaprti kuverti, s pripisom “Ponudba za
reševalno vozilo”, z navedbo številke Urad-
nega lista RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 8.30, na naslovu:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska ce-
sta 4, Novo mesto, sejna soba/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 5% ocenjene
vrednosti, z veljavnostjo do 30. 5. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

11.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti, imeti mora ustrezno obratoval-
noali obrtno dovoljenje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): celo-
vitost ponudbe, ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok dobave, dolžina garancijskih rok-
ov, reference in ostale ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno do 15. 4. 1999, na naslo-
vu pod 1. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 4/99 Ob-2135
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor, faks 062/315-136.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba

dobaviti: projektiranje, dobava in monta-
ža ISDN telefonske centrale.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila 60 mio
SIT.

(d)
4. Datum dobave: 60 dni po podpisu

kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, 2000 Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo Investicijskega biro-
ja, tel. 062/317-221 int. 8262.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
7. 4. 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, brez-
gotovinsko na ŽR št. 51800-603-33486.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 29. 4.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tajništvo Inve-
sticijskega biroja (Slavica Hostar).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 4. 1999 s pričet-
kom ob 11. uri v 16. etaži kirurške stolpni-
ce (mala konferenčna dvorana).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 2% od razpisane vrednosti; banč-
na garancija za resnost ponudbe, najmanj
do 30. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: eden nosilec posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti, da mu bo priznana sposobnost:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni;

– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0 ali

b) število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0 ali

c) potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran;

– da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

b) čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake
ali večje od razpisane vrednosti na katero
se prijavlja ali

c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

– da zagotavlja:
a) 100% razpisanih vrst blaga in stori-

tev iz celotnega razpisa;
– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da je ponudnik doslej že instaliral (pro-

jektiral, dobavil ter montiral) vsaj en (1) po
velikosti in kvaliteti primerljiv sistem;

– da bo dostava fco bolnišnica - razlože-
no - instalirano;

– da zagotavlja dobavni rok blaga iz po-
dročja javnega: 60 dni po podpisu kupo-
prodajne pogodbe;

– da ima lasten, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

– da zagotavlja dobavo rezervnih delov
ter potrošnega materiala še najmanj deset
(10) let po izteku garancijske dobe;

– da zagotavlja odzivni čas servisa štiri
(4) ure ter maksimalen čas za dobavo re-
zervnih delov in odpravo napak osem (8) ur;

– da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega kadra;

– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini:

– 2% od razpisane vrednosti blaga in
storitev;

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
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predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi po-
godbe zahteval;

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku v višini 10% pogodbene vredno-
sti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval;

– da nudi garancijo za dobavljeno blago
najmanj 12 mesecev;

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
30. 4. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril 21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 65%,
– reference – 15%,
– dobavni rok – 10%,
– kvaliteta – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Peter Weissensteiner, dipl. inž., tel.
062/317-221 int. 82-04.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 04/99 Ob-2136
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor, faks 062/315-136.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba

dobaviti: postelje za intenzivno nego,
6 kom.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila 12 mio
SIT.

(d)
4. Datum dobave: 60 dni po podpisu

kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, 2000 Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo Investicijskega biro-
ja, tel. 062/317-221 int. 8262.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
7. 4. 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT, brezgo-
tovinsko na ŽR št. 51800-603-33486.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 21. 4.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tajništvo Inve-
sticijskega biroja (Slavica Hostar).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 4. 1999 s pričet-
kom ob 11. uri v 16. etaži kirurške stolpni-
ce (mala konferenčna dvorana).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od razpisane vrednosti;
bančna garancija za resnost ponudbe, naj-
manj do 15. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: eden nosilec posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni;

– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0 ali

b) število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0 ali

c) potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran;

– da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

b) čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake
ali večje od razpisane vrednosti na katero
se prijavlja ali

c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

– da zagotavlja:
a) 100% razpisanih vrst blaga in stori-

tev iz celotnega razpisa;
– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da je ponudnik doslej že dobavil bla-

go, ki je predmet razpisa, oddelku enake
zahtevnostne stopnje (intenzivna terapija) v
Sloveniji;

– da bo dostava fco bolnišnica - razlože-
no;

– da zagotavlja dobavni rok blaga iz po-
dročja javnega razpisa: 60 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe;

– da ima lasten, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

– da zagotavlja dobavo rezervnih delov
ter potrošnega materiala še najmanj deset
(10) let po izteku garancijske dobe;

– da zagotavlja odzivni čas servisa 8 ur
ter maksimalen čas za dobavo rezervnih de-
lov in odpravo napak 24 ur;

– da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega kadra;

– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini:

– 10% od razpisane vrednosti blaga
in storitev,

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi po-
godbe zahteval;

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku v višini 10% pogodbene vredno-
sti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval;

– da nudi garancijo za dobavljeno blago
najmanj 12 mesecev;

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
22. 4. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril 21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 75%,
– reference – 15%,
– kvaliteta – 5%,
– dobavni rok – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Peter Weissensteiner, dipl. inž., tel.
062/317-221 int. 82-04.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 04/99 Ob-2137
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor, faks 062/315-136.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitve.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba

dobaviti: projektiranje, dobava in mon-
taža elektro-diesel agregata moči ca.
760 kVA.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 15 mio
SIT.

(d)
4. Datum dobave: 60 dni po podpisu

kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, 2000 Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo Investicijskega biro-
ja, tel. 062/317-221 int. 8262.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
7. 4. 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT, brez-
gotovinsko na ŽR št. 51800-603-33486.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 21. 4.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tajništvo Inve-
sticijskega biroja (Slavica Hostar).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 4. 1999 s pričet-
kom ob 12.30 v 16. etaži kirurške stolpnice
(mala konferenčna dvorana).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: 7% od razpisane vrednosti; banč-
na garancija za resnost ponudbe, najmanj
do 15. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: eden nosilec posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki niso starejši od 30 dni;

– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0 ali

b) število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0 ali

c) potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran;

– da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

b) čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake
ali večje od razpisane vrednosti na katero
se prijavlja ali

c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

– da zagotavlja:
a) 100% razpisanih vrst blaga in stori-

tev iz celotnega razpisa,
– da nudi sledeče plačilne pogoje:

a) 7,000.000 SIT 60 dni po podpisu
primopredajnega zapisnika,

b) ostanek pogodbene vrednosti v le-
tu 2000 (merila za izbiro ponudnika);

– da je doslej že projektiral, dobavil in
montiral vsaj en enak ali podoben sistem za
potrebe javnega zdravstvenega zavoda;

– da bo dostava fco bolnišnica - razlože-
no - montirano;

– da zagotavlja dobavni rok blaga iz po-
dročja javnega razpisa: 60 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe;

– da zagotavlja pooblaščen in usposob-
ljen servis za dobavljeno opremo;

– da zagotavlja odzivni čas servisa 8 ur
ter maksimalen čas za dobavo rezervnih de-
lov in odpravo napak 24 ur;

– da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega kadra;

– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini:

– 7% od razpisane vrednosti blaga in
storitev,

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi po-
godbe zahteval;

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku v višini 10% pogodbene vredno-
sti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval;

– da nudi garancijo za dobavljeno op-
remo ter izvedeno montažo le-te najmanj
12 mesecev;

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
22. 4. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril 21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 60%,
– reference – 30%,
– dobavni rok – 5%,
– plačilni pogoj – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Peter Weissensteiner, dipl. inž., tel.
062/317-221 int. 82-04.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-2163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, 4000 Kranj, faks
064/226-718.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
I. zobozdravstveni aparat s 4 biči sku-

paj s terapevtskim stolom za Zobno po-
likliniko Kranj,

II. zobozdravstveni aparat s 4 biči sku-
paj s terapevtskim stolom za ZD Tržič.

Točna specifikacija blaga je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti vsaj enega od razpi-
sanih aparatov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,200.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. 2,600.000 SIT,
II. 2,600.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

maj–junij 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
c. 9, Kranj, Milana Vinter-Šambar, tel.
064/282-518, faks 064/226-718.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 4. 1999 med
8. in 13. uro po enodnevni predhodni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: jav-
no odpiranje ponudb bo 16. 4. 1999 ob
11.30, na naslovu: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, v prosto-
rih zobozdravstvenega preventivnega centra.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene razpisane
vrednosti posameznega aparata (3.č. oziro-
ma 3.d. točka), veljavnost do 15. 6. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem za posamezni aparat.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 4. 1999 po
10. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 12. 4. 1999
po faksu 064/226-718. Kontaktna oseba
Milana Vinter-Šambar.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Ob-2164
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, faks
064/226-718.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
I. osebno vozilo za potrebe dežurne

službe ZD Kranj:
– bencinski motor od 1.600 do 1.800

ccm,
– 4 kolesni pogon,
– 2 zračni blazini,
– ABS,
– 4 vrata;
II. osebno vozilo za potrebe dežurne

službe ZD Radovljica:
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– bencinski motor od 1.600 do 1.800
ccm,

– 4 kolesni pogon,
– 2 zračni blazini,
– ABS,
– 4 vrata;
III. osebno vozilo za potrebe splošne

medicine ZD Jesenice:
– bencinski motor od 1.100 do 1.200

ccm,
– 4 kolesni pogon,
– 3 vrata;
IV. osebno vozilo za potrebe patro-

nažne službe ZD Jesenice:
– bencinski motor od 1.100 do 1.200

ccm,
– 3 vrata.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti vsaj enega od razpi-
sanih avtomobilov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. 2,800.000 SIT,
II. 2,800.000 SIT,
III. 1,600.000 SIT,
IV. 1,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

maj–junij 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
c. 9, Kranj, Milana Vinter-Šambar, tel.
064/282-518, faks 064/226-718.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 4. 1999 med
8. in 13. uro po enodnevni predhodni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 1999 ob
11.30, na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 9, 4000 Kranj, v prostorih
knjižnice, II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene razpisane
vrednosti posameznega aparata (3.č. oziro-
ma 3.d. točka), veljavnost do 18. 6. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo  dodeljeno  javno  naročilo:  pogodba  z
enim  dobaviteljem  za  posamezni  avto-
mobil.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 4. 1999 po
10. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 12. 4. 1999
po faksu 064/226-718. Kontaktna oseba
Milana Vinter-Šambar.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Ob-2202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. 061/151-12-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro dobavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slo-
venije – lokacije, navedene na posamez-
nem naročilu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega ma-
teriala (specifikacija je priloga razpisni do-
kumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo v ce-
loti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ju-

nij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

junij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumnetacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., osebno pri Marti
Avsec, ek., Stegne 19, Ljubljana, soba
3B-28, tel. 061/18-11-422 in 151-10-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki prevzamejo od 27. 3.
1999 do 6. 4. 1999 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT, razen ponudnikov, ki so so-
delovali že pri razpisu objavljenemu v Ur. l.
RS, št. 72/98 Ob-7472, ki lahko dokum-
netacijo prevzamejo brezplačno.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 3. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Stegne 19, Ljub-
ljana ali oddajte osebno v pisarni vložišča

poslovne stavbe Stegne 19, Ljubljana, so-
ba 4B-18.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 5. 1999 v sejni
sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., Stegne 19, s pričetkom ob
12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki,
ki morajo imeti pisna pooblastila za zasto-
panje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– znesek 7,450.000 SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumen-
tacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,

– vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno,

– komisija bo uporabila naslednjo meto-
dologijo:

1. vrednost ponudbe – ponder 0.80,
2. usposobljenost (izkušenost kadrov in

opremljenost) – ponder 0.10,
3. reference za tovrstna dela – ponder

0.10.
Ponudbeno ceno preračunamo v točke

po formuli: minimalna cena ×100/ponud-
bena cena. Na ta način dobi najnižja ponud-
bena cena največ 100 točk, najvišja ponud-
bena cena pa najmanj točk. Izračunano ce-
no posamezne ponudbe v točkah pomnoži-
mo s ponderjem cene in dobimo
ponderirano ceno ponudbe v točkah.

Drugi dve merili točkujemo s točkami od
1-100. Ponudba, ki bo najbolj ustrezala me-
rilu, bo dobila največ točk, ostale pa odvi-
sno od ustrezanja merilu sorazmerno manj
točk. Dobljene točke pomnožimo s ponder-
ji posameznega merila in dobimo ponderi-
rano vrednost merila v točkah. Na koncu
seštejemo vsa ponderirana merila v točkah
in dobimo ponderirano ceno ponudbe v toč-
kah. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela
največ točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo razpisano dobavo izvedel
z enim izbranim dobaviteljem.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 23. 10. 1998 pod
št. Ob-7472, objava o izidu pa dne 19. 2.
1999, Ob-1151.

Telekom Slovenije, d.d.
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Razveljavitev

Št. 29/99 Ob-2130
Komunala, Javno podjetje, d.o.o., Mur-

ska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska So-
bota, razveljavlja javni razpis za izbiro izva-
jalca izgradnje polžnega črpališča, grabelj-
ne postaje in peskolova na čistilni napravi v
Murski Soboti, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota

Preklic
Ob-2154

Naročnik Elektro Primorska, d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica, preklicuje ob-
javo javnega razpisa za oddajo gradbenih
del brez omejitev – izgradnja daljnovoda 2
× 20 kV RTP Tolmin–Kneža, s priključnim
kabelskim vodom 20 kV v RTP Tolmin, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 11 z dne
19. 2. 1999, Ob-1035.

Elektro Primorska, d.d.

Popravek

Št. 031-01/99-598 Ob-2211
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za oddajo del gradbeni in strojni
deli čistilne naprave Trnovska vas, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 19. 3.
1999, se 4. (b) in 5. točki spremenita, in se
pravilno glasita:

4(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti za potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: obvezno se ponudi
za vse skupaj v celoti.

5(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: da.

Občina Trnovska vas

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvedbo zavarovanj nevarnih od-
sekov pobočij na železniški progi Sevnica–
Trebnje, Slovenskih železnic, d.d., Ljublja-
na, Infrastrukture, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999,
Ob-1907, št. 2. 925/99, se v 7(c) točki
žiro račun pravilno glasi:
50100-601-5014744.

Uredništvo

Št. 03014-2/99-3/2 Ob-2011
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podvelka, Podvelka 20,
2363 Podvelka, faks 0602/66-216.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kapla na Kozjaku.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost del je: gradnja
nadomestne osnovne šole Kapla, oce-
njena vrednost del je 110,000.000 SIT.

b), c)
5. a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
20. 6. 1999, dokončanje del: 10. 6. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 4. 1999 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR:
51860-630-25708, z oznako “Razpisna
dokumentacija za osnovno šolo Kapla”.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 4. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podvelka, tajništvo,
Podvelka 20, 2363 Podvelka.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti, za-
pečatene, z označbo: “Ne odpiraj-ponudba
za osnovno šolo Kapla”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 1999 ob 8. uri, v sejni sobi Občine
Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% ponudbene vredno-
sti, trajanje garancije 60 dni po sprejetju sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna naro-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 60%,
– reference 20%,
– ugodnejši plačilni pogoji

(možnost kreditiranja) 15%,
– solventnost podjetja 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu Občina Podvelka, kontaktna oseba
Dušan Tkalec, tel. 0602/66-215.

17., 18.
Občina Podvelka

Št. 214/99 Ob-2012
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Poljanska c., 1000
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va oken in vrat, fasade, balkonov, nad-
strešnice.

Ocenjena vrednost: 33,5 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: skladno z razpisno
dokumentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: maj 1999,
september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo do 2. 4. 1999, pri Štu-
dentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Moj-
ca Oražem, tel. 061/123-27-55, strokov-
ne informacije so na voljo na pooblašče-
nem inženiringu Proplus, d.o.o., Ul. heroja
Bračiča 16, 2000 Maribor, kontaktna ose-
ba Bojana Sovič, tel. 062/228-20-60.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 20.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun na-
ročnika, št. 50106-603-50428.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 26. 4. 1999 do
12. ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Študentski domovi v Ljublja-
ni, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana (taj-
ništvo).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
z navedbo predmeta naročila ter številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Študent-
ski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31,
1000 Ljubljana, sejna soba, blok III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezno iz-
javo banke za dobro izvedbo del v pogod-
benem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
do 90% v 60 dneh po potrditvi delnih situa-
cij, skladno z napredovanjem del, 10% v 60
dneh po končanem obračunu.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 60 dni po oddaji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
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50%, atesti 10%, reference 15%, garancij-
ski rok 10%, rok izvedbe 5%, finančna us-
posobljenost 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonodajo.

17., 18.
Študentski domovi v Ljubljani

Ob-2013
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno-obrtniška in instalacijska dela z zu-
nanjo ureditvijo pri adaptaciji in novo-
gradnji površin za pouk ter telovadnih
površin za potrebe gimnazije v Slovenj
Gradcu, velikost 3750 m2.

Ocenjena vrednost: 480 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: maj 1999–
junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu Proplus, d.o.o., Ulica heroja Bračiča
16, 2000 Maribor, tel. 062/228-20-60,
faks 062/228-20-61, kont. oseba Bojana
Sovič, univ. d.i.g.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 80.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun št.
51800-601-62499.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 3. 5. 1999 do
12. ure (datum in čas prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 14. uri, na naslovu: Urad RS
za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni
sobi št. 95.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku in odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90% v 60 dneh po uradnem prejemu me-
sečnih situacij, glede na izvedena dela, 10%
v 60 dneh po uradnem prejemu končne
situacije po primopredaji objekta.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce za tovrstna dela zadnjih 5 let: 20%, po-
nudbena cena: 40%, finančna sposobnost:
15%, garancijski rok za izvedena dela in vgra-
jene materiale: 15%, rok izvedbe: 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2014
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800 in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje, faks
063/425-3360.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ce-
lje, Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

1. izgradnja plinovodnega omrež-
ja Prekorje,

2. izgradnja plinovodnega omrež-
ja Zadobrova, I. del.

Ocenjena vrednost izvedbe del je:
pod 1: 27,000.000 SIT,
pod 2: 21,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo
ločeni ponudbi za posamezno javno naroči-
lo ali za obe javni naročili.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudbe morajo bi-
ti podane po osnovnem popisu na predlo-
ženih popisnih listih in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: za javni naro-
čili 1. in 2.: pričetek del 18. 5. 1999, ko-
nec del 1. 9. 1999 (vključno z uspešno
izvedenim tehničnim pregledom – odprav-
ljene napake, ugotovljene po zapisniku).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a,
3000 Celje, Investicijsko tehnični sektor,
Janez Bromše, soba št. 10, II. nadstropje,

ali Andrej Marinček, soba št. 13, II. nad-
stropje.

Ob prevzemu razpisne dokumentacije
morajo ponudniki predložiti potrdilo o vpla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo za posamezno javno naročilo ali
za obe javni naročili.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, pa do
vključno 2. 4. 1999, vsak delovni dan med
8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (za razpisno do-
kumentacijo za posamezno naročilo), na ži-
ro račun Energetike Celje, j.p., d.o.o., št.
50700-601-105240, pri Agenciji Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, enota Celje,
z navedbo predmeta plačila: plačilo razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 15. 4. 1999 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje – v pri-
meru osebne vročitve na isti naslov v tajniš-
tvo, Mateji Fideršek, ponudniki pa lahko od-
dajo ponudbo tudi priporočeno po pošti.

Ponudbe morajo biti ločene za posamez-
no javno naročilo v zapečateni kuverti, z
jasno označbo “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis”, z navedbo predmeta javnega
razpisa.

Na hrbtni strani mora biti označen naziv
in naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
posamezno javno naročilo ali za obe javni
naročili.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1999 ob
10. uri, v prostorih Mestne občine Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje – sejna soba/II. nadst.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti strokovni komisiji pooblastila za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v okviru ponudbene do-
kumentacije predložiti za zavarovanje resno-
sti ponudbe veljavno bančno garancijo ali
podpisan akceptni nalog z dovoljenjem za
njegovo vnovčitev, v višini 10% od ponud-
bene vrednosti.

Naročnik bo bančno garancijo (akceptni
nalog) vnovčil, v primeru, če izbrani izvaja-
lec ne podpiše pogodbe o izvajanju, oziro-
ma če ponudnik umakne ponudbo po dovo-
ljenem roku. Ponudnikom, ki ne bodo izbra-
ni, se dokument zavarovanja vrne takoj po
pravnomočni veljavnosti javnega razpisa, iz-
branemu ponudniku pa ob podpisu pogod-
be o izvajanju.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje bo v skladu z navodili o izvrševa-
nju zakona o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim najugodnejšim ponud-
nikom.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vrsta in vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje izpolnjevanja po-
gojev in sposobnosti, je opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb. Če ponudnik po tem datumu umak-
ne svojo ponudbo, lahko naročnik vnovči
bančno garancijo (akceptni nalog) kot in-
strument zavarovanja za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik si pridržuje pravico spremem-
be fizičnega in finančnega obsega javnega
naročila z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spre-
menjenih okoliščin oziroma odstopiti od
podpisa pogodbe. V nobenem primeru po-
nudniki nimajo pravice do uveljavljanja od-
škodnine iz tega naslova,

– naročnik ni dolžan oddati naročilo najce-
nejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi pravi-
co, da dela ne odda nobenemu ponudniku,

– pri ocenjevanju ponudb bo upošteva-
na zaščita domačih ponudnikov v zakonski
višini,

– naročnik si pridržuje pravico razdeliti
posamezni javni naročili po tem razpisu raz-
ličnim ponudnikom,

– dodatni tehnični pogoji bodo sestavni del
tehničnega dela razpisne dokumentacije,

– ponudniki lahko opravijo vpogled v ce-
lotno projektno dokumentacijo, na naslovu:
Energetika Celje, Škapinova 1a, Celje, do
8. 4. 1999, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro, pri Janezu Bromšetu ali pri Andreju
Marinčku.

17., 18.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-2015
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Blei-
weisova c. 6, 4000 Kranj, faks
064/211-362, tel. 064/28-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kranj, Mirka Vadno-
va 3.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja upravne stavbe z distribucijskim cen-
trom vodenja Elektro Gorenjske: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela ter
zunanja ureditev. Ocenjena celotna vred-
nost del je 540,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je junij 1999, dokon-
čanje del oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago v taj-
ništvu uprave Elektro Gorenjske, d.d., Blei-
weisova c. 6/III, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 19. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne po predhodni enodnevni naja-
vi po faksu 064/211-362 in z virmanskim
dokazilom o plačilu stroškov za razpis v viši-
ni 100.000 SIT, na žiro račun št.
51500-601-26042, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

Ponudbe lahko oddajo samo ponudniki,
ki so dvignili originalno razpisno dokumen-
tacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do srede, 12. 5. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova c. 6/III, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 12. 5.
1999 ob 11. uri, v sejni sobi uprave Elektro
Gorenjske, d.d., Bleiweisova c. 6/III, Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene cene. Veljavnost garancije mo-
ra trajati 60 dni od datuma javnega odpira-
nja ponudb, tj. do 12. julija 1999. Naročnik
bo ponudnikom takoj po izbiri najugodnej-
šega ponudnika vrnil garancijo za resnost
ponudbe, izbranemu ponudniku pa šele po
podpisu pogodbe, ko mu bo izročil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi avansa. Rok plačila je 30
dni po potrditvi situacije. Vsi ostali finančni
pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki
lahko pod pogoji iz razpisne dokumentacije
vključi podizvajalce.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti dokumente in dokazi-
la, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do preteka roka za od-
dajo, to je do 12. 5. 1999 do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevana nasled-
nja merila:

– potrjene reference ponudnika in podi-
zvajalcev na podobnih objektih, kot je razpi-
sani (delež 10%),

– skupna ponudbena cena ob upošteva-
nju fiksnih cen v času pogodbenega roka
(delež 75%),

– rok izvedbe (delež 10%),
– druge ugodnosti za naročnika (5%)

kot so:
– usposobljenost ponudnika,
– plačilni pogoji, ugodnejši od razpi-

sanih,
– dolžina garancijskih rokov, daljša od

razpisanih,
– dokazila o razpolaganju s certifika-

tom ISO.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na pisno zahtevo v skladu s pogoji,
določenimi v razpisni dokumentaciji.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu gradbenih del v
vrednosti nad 150,000.000 SIT je bila ob-
javljena v Uradnem listu RS, št. 84 z dne
11. 12. 1998.

18.
Elektro Gorenjska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Ob-2043
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore, tel. 063/771-469, faks
063/771-041.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj dobave in montaže: Štore.
4. (a) Ocenjena vrednost dobave in mon-

taže opreme je 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je 10. 7. 1999. Rok za dokon-
čanje del je 10. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko dvignete proti
plačilu 15.000 SIT na žiro račun Občine
Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, s
pripisom “Javni razpis za opremo šole”.

(b), (c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb
je do 28. 4. 1999 do 12. ure, ne glede na
vrsto prinosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 4. 1999 ob
10. uri, v prostorih Občine Štore.

10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena, fiksnost cen do kon-

ca montaže,
– plačilni pogoji, možnost kreditiranja,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko dobite na
tel. 063/404-470, Novak Vlado, Osnovna
šola Štore.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: prva
objava zbiranja ponudb je bila 12. 3. 1999 in
se tokrat objavlja kot javni razpis za izbiro izva-
jalca del za dobavo in montažo opreme.

18.
Občina Štore

Ob-2051
1. Naziv in sedež naročnika: BIS-TRADE

d.o.o., Stari trg 12, Slovenske Konjice, kon-
taktna oseba Jezernik Milena, telefon/faks
063/755-730, e-mail bis.trade@siol.net.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Slovenske Konjice.
4. Predmet javnega razpisa: sanacija

ravne strehe objekta Mestni trg 11 do
15, Slovenske Konjice.

Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Rok in začetek dokončanja del: za-

četek najkasneje 15. 5. 1999, zaključek
31. 7. 1999.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika in omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb:

– ponudbena cena,
– reference na trgu,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok za izvedena dela in ma-

terial.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne reference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do vključno 16. 4. 1999 do 10.
ure na naslov: BIS-TRADE d.o.o., Stari trg
12, Slovenske Konjice.

7. (a) Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu podjetja
BIS-TRADE d.o.o., Stari trg 12, Slovenske
Konjice.

(b) Razpisno dokumentacijo je možno
zahtevati od 29. 3. 1999 vsak dan od 8. do
12. ure do vključno 6. 4. 1999.

(c) Cena razpisne dokumentacije znaša
5.000 SIT in se plača na blagajni podjetja
ob prevzemu dokumentacije.

8. (a) Ura in kraj do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 16. 4. 1999, do 10. ure.

(b) Pisne ponudbe z vso potrebno doku-
mentacijo in oznako ”Ne odpiraj - ponud-
ba”, morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ku-
vertah na naslov podjetja BIS-TRADE d.o.o.

Kuverta s ponudbo mora ne glede na
način dostave na naslov prispeti do vključno
16. 4. 1999 do 10. ure.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo obravnavala in bodo ponudniku vr-
njene neodprte.

9. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4.
1999 ob 12. uri na sedežu podjetja
BIS-TRADE d.o.o., Stari trg 12, Slovenske
Konjice.

Pri odpiranju ponudb smejo sodelovati
pooblaščeni predstavniki ponudnikov oziro-
ma drugi s strani ponudnikov pooblaščeni
predstavniki.

10., 11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

ponudnik, storitev, ki mu bo dodeljeno jav-
no naročilo: na javni razpis se lahko prijavi
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registri-
rana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisa-
na dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne teh-
nične sposobnosti: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: po roku za odpira-
nje ponudb, to je po 16. 4. 1999.

15. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje do 26. 4. 1999.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu lahko ponudniki dobijo na sedežu pod-
jetja BIS-TRADE d.o.o., Stari trg 12, Slo-
venske Konjice ali po telefonu 063/
755-730.

17., 18.
BIS-TRADE d.o.o.,

Slovenske Konjice

Št. 77/99 Ob-2082
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, faks 066/271-907.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: komu-
nalna ureditev območja med Ankaran-
sko cesto in Vzhodno vpadnico (ceste,
kanalizacija, TP, JR, vodovod) v Kopru.

Orientacijska vrednost del znaša
135,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v osnovni ponudbi ne
sme ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je maj 1999, predviden rok izved-
be je 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
perinvest, d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Ko-
per, kontaktna oseba Boris Trobec, dig, tel.
066/37-205, faks 066/38-199.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT, način plačila razpisne
dokumentacije na žiro račun Koperinvest,
št. 51400-601-27744, z navedbo predme-
ta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
srede 28. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10, sprejemna pisarna – pritličje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba, ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila “Javni razpis – Komunalna ureditev
območja med Ankaransko cesto in Vzhod-
no vpadnico”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 28. 4.
1999 ob 11.30, v sejni sobi Mestne občine
Koper, Urad za nepremičnine, Verdijeva 6,
soba 004.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponujene vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo mesečnih situacij v roku 60 dni po
potrditvi nadzornega organa.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ki ni
starejši od 30 dni,

– ponudba mora veljati 60 dni od datu-
ma oddaje ponudbe.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval:

– ponudbeno ceno,
– rok izvedbe razpisanih del,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev,
– najugodnejši garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.

Mestna občina Koper

Št. 40310/0036/99 07 Ob-2083
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, faks 062/2201-293.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: KPC Narodni dom,
Kneza Koclja 9, Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va strehe objekta, orientacijska vrednost
del je 16,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
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ali za vse skupaj: oddaja je predvidena v
enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
začetka je 3. 5. 1999, dokončanje pa 1. 7.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, soba 340, kontaktna oseba
je Ferdo Jehart, tel. 062/2201-314.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51800-630-25505, z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis stre-
ha Narodni dom Maribor”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 4. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, soba 340.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 1999 ob 13. uri, Mestna občina Ma-
ribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Uli-
ca heroja Staneta 1, kletna sejna soba.

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 viši-
ni 5% od vrednosti javnega razpisa. Trajanje
garancije je 30 dni po datumu sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji razpisne doku-
mentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost, so natanč-
no opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 15. 4. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnem popisu del.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Mestna občina Maribor

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 40310/0014/99 0700 10 Ob-2084
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, faks
062/2201-293.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– OŠ Bratov Polančičev, Prešernova 19,
Maribor, obnova strehe starega objekta,
ocenjena vrednost je 10,000.000 SIT,

– OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvet-
ska c. 10, Maribor, obnova strehe stare-
ga objekta, ocenjena vrednost je
6,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
28. 6. 1999, zaključek do 25. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, kontaktna oseba je Adela
Erker, tel. 062/2201-315.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51800-630-25505, z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
streha na OŠ Bratov Polančičev in OŠ
Prežihovega Voranca”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 4. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, soba 343.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 1999 ob 14. uri, kletna sejna soba.

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 viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 15. 4. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 2.0.-706/99 Ob-2085
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Jesenice–Sežana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba hidroizolacije predora Drobočnik 2
od km 57+986 do km 58+064 proge
Jesenice–Sežana.

Ocenjena vrednost del: 7,5 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
leg ponudbe, ki je v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije, ponudijo tudi svo-
jo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisanih del je junij–julij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Služ-
ba za gradbeno dejavnost, Oddelek za
spodnji ustroj, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, kontaktna oseba je Zvezdana Dole-
nec, tel. 061/29-14-586.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 1999
do 12. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 23. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 205).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 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 vi-
šini 10% ocenjene razpisane vrednosti in
mora veljati do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na 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 dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objekta.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb 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 naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Zvez-
dani Dolenec.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 1/29 Ob-2086
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6.
maja 11, 1360 Vrhnika, faks 754-160.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za prenovo otroškega dispanzerja v
Zdravstvenem domu na Vrhniki.

Ocenjena vrednost del je 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 1999
do 30. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pri-
mis Vrhnika, d.d., Tržaška c. 23, 1360 Vrh-
nika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
položnico, na ŽR 50110-601-29525, APP
Vrhnika.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 20. 4. 1999
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Vrhnika, Uli-
ca 6. maja 11, 1360 Vrhnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Zdravstve-
nega doma Vrhnika, Ulica 6. maja 11.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 750.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila v roku 30 dni od prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante, skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazilo o regi-
straciji in odločbo, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, dokumentacijo, iz ka-
tere je razvidna njegova sposobnost in refe-
rence s področja predmeta naročila, podat-
ke o kadrovski strukturi in strokovnih refe-
rencah delavcev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbe umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, 20. 4. 1999 do 12. ure, po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– rerence 30%,
– rok dokončanja del 30%,
– ponudbena cena 30%,
– ostale ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko interesenti dobijo na Primis Vrh-
nika, d.d., pri Liljani Gutnik, med 7. in 9.
uro, na tel. 755-616.

17., 18.
Zdravstveni dom Vrhnika

Št. 17/99-6 Ob-2087
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Grajska ul. 7,
2000 Maribor, telefaks 062/22-01-427.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: centralna cona C-4,
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja komunalno-energetske infrastruktu-
re znotraj centralne cone C-4, ki obsega:
izgradnjo prometnic s potrebno semaforiza-
cijo, komunalnih vodov (vodovod, plinovod,
JR, elektro vodi, TK omrežje, kanalizacija,
zavarovanje nasipa ob železniški progi ter
varovanje brežin).

Ocenjena vrednost vseh razpisanih del
je ca. 240 mio SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del: 30. 5. 1999, datum
dokončanja del: 30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi po tel.
062/22-01-582 ter ob predložitvi dokazila
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije,
pri pooblaščencu naročnika, na sedežu
družbe ZIM, d.o.o., Slovenska ul. 40, 2000
Maribor, v tajništvu družbe, soba 207/II, pri
Dragici Florjanič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 1. 4. 1999 do
12. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini15.000 SIT
lahko ponudniki poravnajo na blagajni druž-
be oziroma z virmanom na ŽR
51800-601-18236, s pripisom “Razpisna
dokumentacija infrastruktura C-4”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
ponudbo bo štela ponudba, ki bo prispela
po pošti ali bo osebno izročena v tajništvu
družbe, do 28. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ZIM – Zasnove in vodenje
investicij, d.o.o., Slovenska ul. 40, 2001
Maribor, soba 207/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 4. 1999 ob
13. uri v sejni sobi razpisovalca, Slovenska
ul. 40, II. nadstropje – desno, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izsta-
vitvi začasnih situacij, končno plačilo po do-
ločilih iz pogodbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v
4. točki iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 85 z dne 18. 12. 1998.

18.
Javno podjetje za gospodarjenje

s stavbnimi zemljišči, d.o.o.,
Maribor

Št. 17/99-6 Ob-2088
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Grajska ul. 7,
2000 Maribor, telefaks 062/22-01-427.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Pobreška cesta, Ma-
ribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija Pobreške ceste v Mariboru od
Titovega mostu do Nasipne ulice.

Dela obsegajo: rekonstrukcijo cestišča
z razširitvijo voznih pasov, samaforizacijo kri-
žišč ter rekonstrukcijo komunalnih vodov.

Ocenjena vrednost vseh razpisanih del
je ca. 200 mio SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo izvajala v
dveh etapah:

1. vzhodna pentlja ob Titovem mostu
do profila št. 5, 0+200.00,

2. od profila št. 5,0+200.00 do Na-
sipne ulice.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo vsebovale vsa razpisana dela.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del: 30. 6. 1999, datum
dokončanja del: 30. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi po tel.
062/22-01-582 ter ob predložitvi dokazila
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije,
pri pooblaščencu naročnika, na sedežu
družbe ZIM, d.o.o., Slovenska ul. 40, 2000
Maribor, v tajništvu družbe, soba 207/II, pri
Dragici Florjanič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 19. 4. 1999 do
23. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini15.000 SIT
lahko ponudniki poravnajo na blagajni druž-
be oziroma z virmanom na ŽR
51800-601-18236, s pripisom “Razpisna
dokumentacija infrastruktura C-4”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
ponudbo bo štela ponudba, ki bo prispela
po pošti ali bo osebno izročena v tajništvu
družbe, do 7. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ZIM – Zasnove in vodenje
investicij, d.o.o., Slovenska ul. 40, 2001
Maribor, soba 207/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1999 ob
13. uri v sejni sobi razpisovalca, Slovenska
ul. 40, II. nadstropje – desno, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izsta-
vitvi začasnih situacij, končno plačilo po do-
ločilih iz pogodbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v
4. točki iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 85 z dne 18. 12. 1998.

18.
Javno podjetje za gospodarjenje

s stavbnimi zemljišči, d.o.o.,
Maribor

Št. 35301-1596/98 Ob-2098
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tele-
faks 062/653-202.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Spodnji Jakobski
dol–Občina Pesnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja nizkotlačnega kraka vodovodnega
omrežja Sp. Jakobski dol–Vukovje, ve-
zan na rezervoar Vukovski vrh v dolžini
1100 m.

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
ca. 6,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ni predvideno po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinski urad, Pesnica pri
Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 1999
do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 1.500 SIT na
žiro račun 51800-630-25531.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 16. 4. 1999 do 11. ure. Po-
nudbe poslane po pošti morajo prispeti do
navedenega roka na spodnji naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Občina Pesnica – sejna
soba, Pesnica pri Mariboru 39/a, Pesnica
pri Mariboru.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 4. 1999 po
11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, kont.
oseba Samo Kunst, dipl. inž. gr., tel.
062/653-733, vsak dan od 8. do 11. ure
do 10. 4. 1999.

17., 18.
Občina Pesnica

Ob-2099
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. Kraj izvedbe del: Vrtec Mladi rod, eno-
ta Savska ul. 1, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija.
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Ocenjena vrednost del: 24,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 6.
1999, dokončanje 15. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro, vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ŽR št. 50100-845-50358,
sklic na št. 713003 s pripisom v viši-
ni15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič
osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo
n. 2, soba 143, ob 13. uri, 19. 4. 1999.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija, vnovčlji-
va na prvi poziv v višini 10% razpisne vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 19. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, kadri 30%, garancija 10%.

16., 17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 2303-6/98 Ob-2100
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, telefaks 061/17-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Pristava h graščini
Turn, cesta talcev 15, Šoštanj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja in prenova stanovanjske stavbe, oce-
njena vrednost 143 mio SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
8. 5. 1999, dokončanje del 30. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad Republike Slovenije, Poljan-
ska 31, Ljubljana, kontaktna oseba Milojka
Blagus.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 4. 1999 do
6. 4. 1999 od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT – blagajniški
prejem gotovine.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 4. 1999 do 9.
ure, na sedež Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

26. 4. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponujene
vrednosti, do podpisa pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo situacije v roku 8 dni po potrditvi
nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik, ki mora pred-
ložiti dokumentacijo, določeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 4. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena,
– način obračuna izvedenih del,
– rok za izvedbo,
– komercialni pogoji,
– bančna garancija za dobro izvedbo del,
– reference,
– boniteta ponudnika glede na 39. in

40. člen zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97),

– poravnane vse zapadle obveznosti do
investitorja – Stanovanjskega sklada Repub-
like Slovenije.

16., 17., 18.
Stanovanjski sklad

Republike Slovenije

Št. 011-04-20/98 Ob-2150
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Črnomelj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: rekonstrukcija Belokranjske ce-
ste R1-218 odsek 1212 v Črnomlju.

Ocenjena vrednost del: 96,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. (a) Čas izvedbe: 4 mesece po skleni-

tvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljublja-
na, 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 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 4. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj “Rekonstruk-
cija Belokranjske ceste R1-218 odsek
1212 v Črnomlju.“ - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 4. 1999
od 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 po-
nudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo delno financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Repub-
like Slovenije in delno Občina Črnomelj. Na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih pla-
čil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98 in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične 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 dokumentaci-
ji. (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Ti-
bor Praprotnik, dipl. inž. Družba za državne
ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-84300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-20/98 Ob-2151
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Marija Reka-Pod-
meja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste R2-427 od-
sek Marija Reka-Podmeja od km 7.800
do km 9.800.

Ocenjena vrednost vrednost del:
250,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: 9 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV, kontakt-
na 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 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni (soba 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 4. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Moderniza-
cija ceste R2-427 odsek Marija Reka - Pod-
meja od km 7.800 do km 9.800.“ - F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 4. 1999
od 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 po-
nudbe 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z Nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične 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 dokumentaci-
ji. (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, dipl. inž., Družba za državne
ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 85, z dne 18. 12. 1998.

18.
Direkcija RS za ceste

Ob-2159
1. Naročnik: Goriška lekarna, Rejčeva

2, 5000 Nova Gorica, faks 065/13-22-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Lekarna, Prekomor-
skih brigad 2, Šempeter pri Gorici.

4. Predmet javnega naročila: gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela pri
prenovi Lekarne.

Ocenjena vrednost naroči-
la: 19,500.000 SIT.

5.
6. Datum predvidenega pričetka del:

26. 4. 1999, dokončanje del: 23. 6. 1999.
7. Naslov službe od katere se lahko zah-

teva dokumentacijo:
a) Zainteresirani ponudniki dvignejo raz-

pisno dokumentacijo na sedežu podjetja
EDIL Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Tolmin-
skih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, tel.
065/29-202, kontaktna oseba: Melinc Edi,
vsak delovni dan med 9. in 10. uro.

b) Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago do 2. 4. 1999.

c) Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo po plačilu stroškov 8.000 SIT
na žiro račun 52000-601-52971, s pripi-
som “Razpisna dokumentacija Lekarna
Šempeter pri Gorici“.

8. Dostava ponudbe:
(a) Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do ponedeljka 19. 4.
1999 do 10. ure.

(b) na naslov Goriška lekarna, Rejčeva
2, 5000 Nova Gorica, (v tajništvo).

Zapečetene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
prenova lekarne v Šempetru pri Gorici“ ter
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Goriška lekarna Rejčeva
2, 5000 Nova Gorica, 19. 4. 1999 ob 10.15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudb, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe do-
staviti bančno garancijo v višini 5%, ponud-
bene vrednosti za zavarovanje resnosti po-
nudbe.

11. Pogoji glede načina plačila bodo po-
dani v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov katerim bo podeljena
storitev je gradbena pogodba.

13. Finančno – poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo prizanana sposobnost bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

14., 15., 16., 17.

Inženiring Nova Gorica d.o.o.

Ob-2160
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: AC Slivnica – Pesnica.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Sliv-
nica – Pesnica; rušitvena dela odkuplje-
nih stanovanjskih objektov.

Ocenjena vrednost celote je
80,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokon-
čanja del je 36 mesecev po uvedbi izvajalca
v delo.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel. 178-8331, faks 178-8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 26. 3. 1999 do 12. 4.
1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 4. 1999 do 8. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
AC Slivnica – Pesnica; rušitvena dela odkup-
ljenih stanovanjskih objektov“ Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 4. 1999
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ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 2,400.000 SIT in ve-
ljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Gre-
gor Ficko, dipl. inž. – Družba za državne
ceste d.o.o., Maribor, tel. 062/605-996,
faks 062/605-997.

17.
18.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Št. 3359-25/99 Ob-2021
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, 1000 Ljubljana, tel: 131-92-67, faks
132-70-67.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: inženiring in
projektiranje pri izgradnji petih potre-
snih opazovalnic na območju severoza-
hodne Slovenije.

Ocenjena vrednost naročila: 2,700.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudniki bodo morali priložiti
dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), zakon
o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive, razen pri projektiranju.

(b) Pri projektiranju ponudnik lahko po-
da svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 18. 10.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul.3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061/13-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 4. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za dvig
enega izvoda razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o plačilu 2.000
SIT nepovratnih sredstev na Ž.R.:
50100-630-10014, s sklicem 2517.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 10. uri; Uprava RS za geofi-
ziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe, plačljiva na prvi poziv v višini
150.000 SIT SIT z veljavnostjo do vključno
20. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezen izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 4. 1999
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa do 20. 4. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20.
Uprava RS za geofiziko

Št. 3359-24/99 Ob-2022
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, 1000 Ljubljana, tel. 131-92-67, faks
132-70-67.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: potresno opa-
zovanje v naseljih in gradbenih objek-
tih.

Ocenjena vrednost naročila: 1,900.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudniki bodo morali priložiti
dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, 24/97),
zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 30. 10. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul. 3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061/13-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 4. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki dobijo razpisno dokumentacijo brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 4. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova ul. 3, 1000 Ljubljana.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 10. uri; Uprava RS za geo-
fiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

17. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe, plačljiva na prvi poziv v višini
100.000 SIT, z veljavnostjo do vključno
27. 5. 1999.

18. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 4. 1999
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa do 27. 4. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20.
Uprava RS za geofiziko

Št. 3359-24/99 Ob-2023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, 1000 Ljubljana, tel: 131-92-67, faks
132-70-67.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: analiza giba-
nja tal med potresi v Sloveniji.

Ocenjena vrednost naročila: 1,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ponudniki bodo morali priložiti
dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), zakon
o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 30. 11.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul. 3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061/13-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 4. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki dobijo razpisno dokumentacijo brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 4. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 11. uri; Uprava RS za geo-
fiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe, plačljiva na prvi poziv v višini
80.000 SIT, z veljavnostjo do vključno
27. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 4. 1999
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa do 27. 4. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20.
Uprava RS za geofiziko

Št. 3359-24/99 Ob-2024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, 1000 Ljubljana, tel. 131-92-67, faks
132-70-67.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: strokovne pod-
lage za določanje potresne obtežbe za
predstandard EC8, III. faza.

Ocenjena vrednost naročila: 1,100.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudniki bodo morali priložiti
dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98,
91/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 30. 10.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul. 3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061/13-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 4. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki dobijo razpisno dokumentacijo brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 4. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 12. uri; Uprava RS za geo-
fiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe, plačljiva na prvi poziv v višini
50.000 SIT, z veljavnostjo do vključno
27. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 4. 1999
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa do 27. 4. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20.
Uprava RS za geofiziko
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Št. 031-004/99 104 Ob-2025
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342
Ruše, telefaks 062/669-0647.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira najugodnejšega
ponudnika za izdelavo strokovnih pod-
lag in ureditvenega načrta za središče
naselja Ruše. Ocenjena vrednost naročila
je 8,000.000 SIT. Vse ostalo je razvidno iz
razpisne dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Ruše.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, je predpisana z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
in z zakonom o graditvi objektov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
18. člen zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), 67. člen zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l.
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89,
Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), navodila o vsebini posebnih stro-
kovnih podlag in o vsebini prostorskih iz-
vedbenih aktov (Ur. l. SRS, št. 14/85).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da, navodi-
lo je navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se izvede v celoti.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 3 mesece za izdelavo
strokovnih podlag in osnutka, nadaljnji roki
so pogojeni s predpisanim postopkom spre-
jemanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše (kont. ose-
ba: Barbara Ferlic).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 9. 4. 1999. Cena
razpisne dokumentacije je 2.000 SIT. Zne-
sek se nakaže na žiro račun št.
51800-695-25552.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
Ruše, sprejemna pisarna. Ponudbe morajo
biti poslane priporočeno, z vidno oznako: “Ne
odpiraj, ponudba – javni razpis strokovne pod-
lage in ureditveni načrt za središče Ruš”. Po-
nudba mora biti v zaprti in žigosani ovojnici.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 12.15 v sejni sobi Občine
Ruše na Trgu vstaje 11 v Rušah.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponujene
vrednosti. Kolikor ponudnik, ki je bil izbran
na javnem razpisu v roku 10 dni od prejema
pogodbe v podpis, ne sklene pogodbe z

naročnikom, lahko naročnik sklene pogod-
bo z drugim najugodnejšim ponudnikom. V
tem primeru ima naročnik pravico vnovčiti
garancijo za resnost ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po fazah
izdelave naloge, oziroma v skaldu z dogo-
vorjenimi plačilnimi pogoji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: prevzemnik naloge mo-
ra biti podjetje, prvna oseba, ki pa lahko k
razpisu povabi zunanje sodelavce. Ponud-
nik mora podpisati izjavo o strinjanju z razpi-
sno dokumentacijo in o skladnosti ponudbe
z razpisno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 4. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, cena, strokovna sestava skupine.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije bodo podane v razpisni doku-
mentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne obravnave.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bilo predhodnega razpisa.

Občina Ruše

Št. 363-2/99 Ob-2026
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79, po pooblastilu Službe za
zakonodajo.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih po-
slovnih prostorov v okvirni skupni povr-
šini 500 m2 za uporabnika Služba za
zakonodajo območju širšega centra
Ljubljane, vključno z do 10 zunanjimi
parkirnimi mesti, ocenjena vrednost naro-
čila znaša ca. 1,500.000 SIT mesečno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po sklenitvi pogodbe in primopredaji pro-
storov, vendar najkasneje 1. 7. 1999, čas
trajanja storitve: nedoločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj, dipl.
inž. arh., tel. 061/178-52-39, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 4. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 9. ure.

(c)

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne po-
nudbene cene za obdobje enega leta z ve-
ljavnostjo do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe, to je do 1. 8. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področju katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,

ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–80 točk),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk),

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: do 29. 4. 1999.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 120-2/99 Ob-2070
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje “Komunala” Izola,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 26. 3. 1999 / Stran 1621

d.o.o., Verdijeva 1, 6310 Izola, tel.
066/600-180, faks 066/647-371.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje dejavnosti
“Deponija odsluženih vozil in odpadnih
kovin”.

Ocenjena vrednost naročila: 8,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: deponija komunalnih od-
padkov Izola.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 10 let od sklenitve po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje “Komunala” Izola, d.o.o., Verdi-
jeva 1, 6310 Izola, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 26. 3. 1999 do
1. 4. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
zati na žiro račun št. 51430-601-11186 pri
APP Izola, ob dvigu dokumentacije predlo-
žiti potrjen izvod virmana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 15. 4. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje “Komunala”
Izola, d.o.o., Verdijeva 1, 6310 Izola.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu podjetja:
Javno podjetje “Komunala” Izola, d.o.o.,
Verdijeva 1, 6310 Izola, dne 19. 4. 1999
ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 15 dni po izstavi-
tvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po pogodbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 5. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
na merila za izbor so: najugodnejši znesek
namenjen za investiranje, najugodnejša ce-
na najemnine, reference, bližina sedeža
podjetja.

18. Druge informacije o naročilu: sklep
o izbiri ponudnika prejmejo ponudniki v ro-
ku 7 dni po izbiri.

19., 20.
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.

Ob-2080
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana, telefaks
125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: oblikovanje in tisk pub-
likacij Zavoda RS za zaposlovanje (zlo-
ženke, brošure, obrazci, knjige). Vred-
nost naročila: 40 mio SIT letno.

4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1 leto, to je od 1. 5.
1999 do 30. 4. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo v vložišču (soba št. 4) Zavoda RS za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 1999
do 2. 4. 1999 v času od 10. do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: ponudbo morajo ponud-
niki predložiti do 26. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo morajo ponudniki
predložiti osebno ali po pošti v vložišče Zavo-
da RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – oblikova-
nje in tisk publikacij Zavoda – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 4. 1999 ob 12.30
v prostorih sejne sobe ZRSZ, Glinška 12,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti bančno garancijo v višini 10% ocenje-
ne vrednosti naročila. Veljavnost bančne ga-
rancije za resnost ponudbe mora biti do
27. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik storitev
bo zagotovil plačilo v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS in pravilnikom o
postopkih za izplačilo iz proračuna.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– bonitetne obrazce BON 1 in BON 2 ali
BON 3, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma ponudbe,

– za samostojne podjetnike – fotokopijo
davčne napovedi za leto 1998.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kvaliteta in rok,
– cena,

– plačila,
– dodatne ugodnosti.
Merila so ovrednotena enakovredno.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije dobijo interesenti le v pisni
obliki na naslovu kot pod 1. točko.

19., 20.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 347-11/99-212 Ob-2081
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: letno vzdrževanje občinskih
cest v Občini Krško, 80,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Krško.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Ur. l. RS, št. 62/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 5. 1999 do
31. 12. 1999 oziroma do začetka izvajanja
te gospodarske javne službe v eni izmed
oblik, ki jih predvideva ZGJS (Ur. l. RS, št.
32/93), če bo do tega prišlo pred 31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, Urad
župana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Urad župana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 1999 ob 10.30 v prostorih Občine
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, sejna soba E.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 5% od ocenje-
ne vrednosti javnega naročila, ki velja za
čas opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna RS.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 28. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: cena 30%, odzivni čas
30%, razpoložljiva mehanizacija 20% in raz-
položljiva delovna sila 20%.

18., 19., 20.
Občina Krško
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Št. 35303-2128/98 Ob-2092
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru 39/a, 2211 Psnica pri Mariboru, tele-
faks 062/653-202.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redna vzdrževalna de-
la na lokalnih cestah v Občini Pesnica, v
skupni dolžini 67.076 m za leto 1999.

Ocenjena vrednost naročila: ca.
18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje celotne Obči-
ne Pesnica.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delo bo oddano samo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 5. 1999
do 31. 12. 1999. Z izbranim izvajalcem se
bo sklenila pogodba letno, glede na zago-
tovljena proračunska sredstva.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinski urad, Pesnica pri
Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 1999
do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 2.500 SIT na
žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 16. 4. 1999 do 11. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti
do navedenega roka na spodnji naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Občina Pesnica, sejna
soba, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 4. 1999
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, kont. oseba
Samo Kunst, dipl. inž. gr., tel.
062/653-733, vsak dan od 8. do 11. ure
do 10. 4. 1999.

19., 20.
Občina Pesnica

Št. 35310-2129/98 Ob-2093
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru 39/a, 2211 Psnica pri Mariboru, tele-
faks 062/653-202.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje av-
tobusnih postajališč in javnih površin v
Občini Pesnica za leto 1999.

Ocenjena vrednost naročila: ca.
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje celotne Obči-
ne Pesnica.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delo bo oddano samo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 5. 1999
do 31. 12. 1999. Z izbranim izvajalcem se
bo sklenila pogodba letno, glede na zago-
tovljena proračunska sredstva.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinski urad, Pesnica pri
Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 1999
do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 2.500 SIT

na žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 16. 4. 1999 do 11. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti
do navedenega roka na spodnji naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Občina Pesnica, sejna
soba, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 4. 1999
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, kont. oseba
Samo Kunst, dipl. inž. gr., tel.
062/653-733, vsak dan od 8. do 11. ure
do 10. 4. 1999.

19., 20.
Občina Pesnica

Št. 35303-2130/98 Ob-2094
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru 39/a, 2211 Psnica pri Mariboru, tele-
faks 062/653-202.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje jav-
ne razsvetljave v Občini Pesnica za leto
1999.

Ocenjena vrednost naročila: 5,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: območje celotne Obči-
ne Pesnica.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delo bo oddano samo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 5. 1999
do 31. 12. 1999. Z izbranim izvajalcem se
bo sklenila pogodba letno, glede na zago-
tovljena proračunska sredstva.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinski urad, Pesnica pri
Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 1999
do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 1.500 SIT na
žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 16. 4. 1999 do 11. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti
do navedenega roka na spodnji naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 1999 ob
14. uri, na naslovu: Občina Pesnica, sejna
soba, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: zah-
teva se bančna garancija za resnost ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 4. 1999
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, kont. oseba
Samo Kunst, dipl. inž. gr., tel.
062/653-733, vsak dan od 8. do 11. ure
do 10. 4. 1999.

19., 20.
Občina Pesnica

Št. 115 Ob-2028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, 1001 Ljubljana p. p. 4251,
telefon-faks 061/334-033.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za storitev
brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzpostavitev lokalnih
računalniških mrež v veterinarskem po-
slovnem sistemu, ocenjena vrednost na-
ročila je 15,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območne enote Veteri-
narskega zavoda Slovenije.

5. (a), (b)
(c) Navodilo če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti kvalifikacijo osebja, ki bo iz-
vajalo predmetno javno naročilo.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo je nedeljivo.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variante niso možne.
8. Trajanje naročila ali datum začetka in

dokončanja storitev: začetek 30. 6. 1999,
dokončanje 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarski zavod Slovenije, Tajništvo, cesta v
Mestni log 51a, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: RD na voljo do
16. 4. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo
razpisne dokumentacije 20.000 SIT na Ž.R.
št. 50130-603-401296 Grosuplje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele v tajništvo do 7. 5.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje prispelih ponudb se bo vršilo dne
11. 5. 1999 ob 10. uri v tajništvu VZS, ce-
sta v Mestni log 51a, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je zahtevana bančna
garancija v vrednosti 10% predvidene vred-
nosti naročila.

13., 14., 15.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudbe ni mož-
no umakniti od 10. 5. 1999 od 14. ure
naprej.

17. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena 50%, reference 15%, plačil-
ni pogoji 15%, izvedbeni rok 20%.

18. Druge informacije o naročilu: pogo-
vor s ponudniki ne bo organiziran.

19.,20.
Veterinarski zavod Slovenije

Št. 01066/00 Ob-2073
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zakup medijskega pro-
stora.

4. Kraj izvedbe: za področje Republike
Slovenije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen 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.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 31. 5. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, soba
št. III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 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 potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 8. uri, Slomškov trg 10, Ma-
ribor, III. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
1,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
z virmanom 30 dni od prevzema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ponudnikovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preizkave, da ponudnikovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih 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 ban-
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ke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (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 petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 5. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena – 30%,
– dobre reference – kreativne rešitve –

40%,
– minimalni realni roki – 30%.
18. Druge informacije o naročilu: do

19. 4. 1999.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 228-02-1/99 Ob-2095
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79, po pooblastilu Ministrstva
za promet in zveze, Direkcija RS za ceste in
Centra Vlade za informatiko.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izbira izvajalca varnostno
receptorske službe poslovnega objekta
Langusova 4 v Ljubljani, ocenjena vred-
nost naročila znaša: 22,500.000 SIT/leto.

4. Kraj izvedbe: Langusova 4, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pridobljena licenca za opravlja-
nje storitev fizičnega varovanja premoženja.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisnimi pogoji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi ce-
lotno razpisano storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne more
predložiti variantne ponudbe.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno predlo-
žiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: 1. 6.
1999, dokončanje storitve: 31. 5. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Aleš Ponikvar, tel.
061/178-55-65, telefaks 061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 1999
do 9. 4. 1999, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 20. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila, z veljavnostjo do vključ-
no datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– predpisana dovoljenja in licenca za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. usposobljenost in opremljenost po-
nudnika za realizacijo razpisanih storitev (od
0 do 100 točk),

2. plačilni pogoji, ki jih nudi ponudnik
naročniku (3 točke za vsakih 10 dni daljši
plačilni rok od zahtevanega), vendar največ
za 6 dekad,

3. druge ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku (do 20 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 3. se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.

4. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 14. 5. 1999.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9
z dne 6. 2. 1999 pod št. Ob-943.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Št. 36/99 Ob-2096
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1000 Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozniških
storitev materiala in izvajanje del z na-
kladačem v letu 1999 za odlagališče
komunalnih odpadkov Barje.

3.1. Izvajanje prevozniških storitev ma-
teriala za razna vzdrževalna in gradbena de-
la na odlagališču komunalnih odpadkov v
letu 1999. Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

3.2. Izvajanje del z nakladačem na odla-
gališču komunalnih odpadkov Barje v letu
1999. Ocenjena vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: odlagališče komunalnih
odpadkov Barje, Cesta dveh cesarjev, Ljub-
ljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v rzapisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da, in sicer za vrsto storitve:

– izvajanje prevozniških storitev materiala
za razna vzdrževalna in gradbena dela na od-
lagališču komunalnih odpadkov v letu 1999,

– izvajanje del z nakladačem na odlaga-
lišču komunalnih odpadkov Barje v letu 1999.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Služba za inve-
sticije in razvoj, soba 49, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prev-
zem do vključno petka, 9. 4. 1999, ob de-
lovnikih med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačano na
žiro račun št. 50103-601-23953, namen:
JR S 2/99 ali pri blagajni Javnega podjetja
Snaga v času od 8. do 9.30 in od 10. do
12. ure.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno četrtka,
15. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., tajništvo – soba 29, Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 15. 4. 1999 ob 12.30, Javno pod-
jetje Snaga, d.o.o., sejna soba št. 51, Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ocenjene vrednosti, do poteka op-
cijskega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu z
opravljenim delom.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 4. 1999,
12. ura.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

za predmet naročila 3.1.
– cena: 150 točk,
– reference: 30 točk;
za predmet naročila 3.2.
– cena: 50 točk,
– reference: 10 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: vodja

izvedbe javnih naročil Ludvik Bonač, dipl.
inž., tel. 177-96-27, 177-96-20.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
86 z dne 18. 12. 1998 pod št. 6673;
Ob-8994.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 73/99-435 Ob-2097
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
8281 Senovo, Titova 106, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): objava javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: sofinanciranje investicije
programov novih delovnih mest, zaposlo-
vanje delavcev Rudnika Senovo v zapira-
nju, vrednost naročila: 70,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: KS Senovo, Občina Kr-
ško.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rud-
nikov rjavega premoga Zagorje, Kanižarica
in Senovo (Ur. l. RS, št. 1/95).

(c)
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: v skladu s pogoji
razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do 30. 6. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, d.o.o. 8281 Seno-
vo, Titova 106.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, virman ali polož-
nica na žiro račun: 51600-601-24464,
Rudnik Senovo v zapiranju.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do zadnjega dne v
mesecu do 12. ure, vendar najkasneje do
31. 5. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., 8281 Senovo, Titova 106, z naved-
bo “Ne odpiraj – ponudba”, z navedbo pred-
meta naročila, osebno v tajništvu rudnika ali
priporočeno po pošti.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
vsak prvi petek v mesecu ob 13. uri v sejni
sobi Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo, Titova 106.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 5%
od predvidene pogodbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji financira-
nja se določijo s pogodbo, vzorec katere je
sestavni del razpisne dokumentacije.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 30. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: Rud-
nik Senovo v zapiranju, d.o.o., 8281 Seno-
vo, Titova 106, kontaktna oseba Jožica Ko-
drič, tel. 0608/71-300.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 12/99 Ob-2134
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad mestne občine Ko-
per, Verdijeva 10, 6000 Koper, 271-907.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za nadomestno gradnjo
stanovanjsko – poslovnega objekta Sp.
Škofije 202.

Ocenjena vrednost investicije
8,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Spodnje Škofije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ZGO.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov, zakon o obligacij-
skih razmerjih, posebne gradbene uzance,
zakon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: 29. člen
ZGO.

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: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: osem
dni po podpisu pogodbe, dokončanje stori-
tve: v roku štirih mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, pritličje desno.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 4. 1999, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na žiro račun Mestne občine Koper
51400-630-90004, s pripisom: za javni raz-
pis za izdelavo projektne dokumentacije za
Spodnje Škofije 202.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
pritličje desno.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 11. uri, urad za nepremič-
nine Mestne občine Koper, soba št. 004.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ponudbene vrednosti, veljavno do iz-
teka veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev je de-
tajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (20. 4. 1999 do 11. ure). V prime-
ru, da ponudniki umaknejo ponudbo po tem
roku - do roka veljavnosti bančne garancije
za resnost ponudbe, so sankcije detajlno
določene v razpisni dokumentaciji.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudnikova rešitev razporeditve prostorov,
ponudbena cena, plačilni pogoji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 15. 5. 1999.
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Predvideni rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 20 dni
po javnem odpiranju ponudb. Dodatne in-
formacije se dobijo na naslovu Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 6, Koper, pri Sibili
Ludvik, inž. gr., tel. 066/446-290.

19., 20.
Stanovanjski sklad

Mestne občine Koper

Št. 903/5-4/1999-5 Ob-2198
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
njo nalogo, in sicer:

3.1. Izdelava datotek in kontrolnih
izrisov DKN 7,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov storitve ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe,
dokončanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Nives Jurcan, soba P3. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: negotovinsko pla-
čanje: cena enega izvoda razpisne do-
kumentacije je 4.000 SIT na ŽR št.
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 8. 4. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
8. 4. 1999 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- ve-
ljavnost do 1. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira v
celoti naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 3. 1999
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 26. 2. 1999 pod št.
1226, objava o izidu pa je druga objava.

Geodetska uprava RS

Št. 34631-1/99-1 Ob-2201
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad RS za varstvo potrošnikov, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanja svetovalne
dejavnosti na področju varstva potrošni-
kov, ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Republike Slo-
venije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o varstvu potrošnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, zakon o varstvu po-
trošnikov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: lahko za celotno ali delno
naročilo v okviru predmeta javnega naroči-
la, navedeno v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: opravljanje storitev v
letu 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova
28, Ljubljana, I. nadstropje, kontaktna ose-
ba je Marcela Uršič, tel. 13-11-165, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 16. 4. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana –
sprejemna pisarna.

Ponudbe z navedbo ponudnika morajo
biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako “Po-
nudba – ne odpiraj, Javni razpis za sofinan-
ciranje svetovalne dejavnosti na področju
varstva potrošnikov za leto 1999.”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1999 ob
12. uri v sejni sobi Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj (tretje nadstropje), Kot-
nikova 5, Ljubljana.

Predsedniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb, morajo predložiti
predpisano in žigosano pooblastilo za za-
stopanje ponudnika.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 16. 4.
1999 ne morejo več odstopiti od ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Urad RS za varstvo potrošnikov

Št. 122/99 Ob-2058
I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in

šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, sofi-
nancer: Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana in

II. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

III. Predmet razpisa: izbira projektov
za prednostne raziskovalne tematike Mi-
nistrstva za šolstvo in šport za področje
vzgoje in izobraževanja ter za področje
športa, zato cilji razpisa izhajajo iz obstoje-
čih strateških dokumentov z navedenih po-
dročjih in so predvsem naslednji:

– spremljanje razvojnih sprememb na
področju vzgoje in izobraževanja ter športa
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v razvitih državah in ovrednotenje njihovega
pomena z vidika sistemskih in vsebinskih
rešitev pri nas;

– spoznavanje in analiza razvojnih spre-
memb na področju znanosti, gospodarstva,
kulture, socialnega in političnega življenja
ter ovrednotenje njihovih posledic za razvoj
vzgojno-izobraževalnega sistema;

– raziskovanje in razvijanje vzgojno-izo-
braževalnega sistema s poudarkom na ka-
kovosti in trajnosti pridobljenega znanja,
vključevanjem temeljnih spretnosti v vzgoj-
no-izobraževalne programe in poudarjeno
socialno-integrativno vlogo šole;

– razvijanje vzgojno-izobraževalnega si-
stema, ki omogoča vsem mladim pridobiti
temeljno poklicno izobrazbo oziroma zvišati
izobrazbeno raven mladih in odraslih;

– proučevanje uresničevanja strategije
vseživljenskega učenja;

– proučevanje športne dejavnosti prebi-
valcev Slovenije in pridobivanje podatkov o
trgu, ki ponuja produkte športa;

– spremljanje zdravstvenega in socialne-
ga statusa, motivacije in pogojev za trening
perspektivnih in vrhunskih športnikov;

– proučevanje novosti, ki jih zahtevajo
spremenjeni programi športne vzgoje v vrt-
cih, osnovni šoli in na srednješolski in viso-
košolski ravni;

– analizirati organiziranost in financiranje
športnih organizacij v Sloveniji v primerjavi z
državami Evropske skupnosti.

Razpisani tematski sklopi
1. Vzgoja in izobraževanje
1.1. Vključevanje v mednarodne primer-

jalne projekte na različnih ravneh vzgoje in
izobraževanja

Cilji:
– vključevanje v mednarodne primerjal-

ne projekte na različnih ravneh vzgoje in
izobraževanja (vrtci, osnovna šola, gimnazi-
je, poklicno in strokovno izobraževanje, izo-
braževanje odraslih);

– vključevanje v mednarodne primerjal-
ne projekte na različnih predmetnih področ-
jih in ob proučevanju drugih elementov pro-
grama.

Opomba: Mednarodni primerjalni projek-
ti potekajo skladno z določeno in sprejeto
metodologijo in ob upoštevanju časovne di-
namike mednarodnih projektov.

1.2. Razvoj mehanizmov ocenjevanja ka-
kovosti vzgojno-izobraževalnega sistema

Cilji:
– pregledati ter proučiti, kako različne

države definirajo, spremljajo, evalvirajo in
ugotavljajo kakovost vzgoje in izobraže-
vanja;

– interpretirati rezultate mednarodnih
primerjalnih raziskav v luči postavljenih
standardov kakovosti izobraževanja ter po-
drobneje identificirati dejavnike, ki vplivajo
na kakovost pridobivanja znanja v šoli in
zunaj nje;

– posebej proučiti vzroke osipa (katalogi
znanja, učni načrti, motivacija učencev, di-
jakov, kakovost pouka ...) ter izdelati strate-
gije in predloge za zmanjšanje osipa;

– razviti pristope za spremljanje in zago-
tavljanje kakovosti vzgoje in izobraževanja
za vrtce, osnovno šolo, gimnazije, poklicno
in strokovno izobraževanje in izobraževanje
odraslih;

– preizkusiti predlagane pristope ter po-
sebej identificirati področja, na katerih je
možno kakovost vzgoje in izobraževanja iz-
boljšati.

1.3. Razvoj postopkov in pristopov za
opazovanje in spremljanje otrokovega raz-
voja v vrtcu

Cilji:
– proučiti kurikule vrtcev v drugih drža-

vah, in to predvsem z vidika opazovanja in
spremljanja otrokovega razvoja in načrtova-
nja vzgojnega dela;

– razviti postopke in pripraviti ali ustrez-
no prilagoditi instrumente za spremljanje
otrokovega razvoja in drugih dejavnikov
predšolske vzgoje v vrtcu, in to za najmlajše
in starejše predšolske otroke.

1.4. Povezava znanstvenih disciplin
(predmetov) v osnovnošolskem programu
in v programih za poklicno in strokovno izo-
braževanje

Cilji:
– proučiti in analizirati rešitve v drugih

državah in s pomočjo analize učnih načrtov
oziroma katalogov znanja ugotoviti, za kak-
šno vrsto povezovanja znanstvenih disciplin
gre (konceptualno, didaktično);

– pripraviti konceptualne rešitve in pred-
loge učnih načrtov, kataloge znanja za po-
samezne predmetne sklope na posamezni
ravni vzgoje in izobraževanja;

– pripraviti predlog za organizacijo pou-
ka in različne metodične pristope k pouče-
vanju in učenju;

– pripraviti predlog izobraževanja učite-
ljev;

– proučiti in analizirati mesto in struktu-
ro ter primerljivost splošnoizobraževalnih
vsebin v poklicnem in strokovnem izobra-
ževanju;

– razviti temeljne spretnosti kot cilj splo-
šnoizobraževalnega dela programov za po-
klicno in strokovno izobraževanje.

1.5. Razvoj specialnih didaktik in učne
tehnologije na vseh ravneh vzgoje in izobra-
ževanja

Cilji:
– proučiti in analizirati poučevanje pri raz-

ličnih predmetih v tistih državah, v katerih
učenci dosegajo kakovostno znanje;

– razviti specialne didaktike za splošno-
izobraževalne in strokovne predmete, prak-
tično izobraževanje;

– pripraviti različna didaktična gradiva,
zlasti za predlagane novosti v učnih načrtih
oziroma katalogih znanja;

– analizirati rezultate, zbrane v medna-
rodnih primerjalnih raziskavah z vidika učne
prakse in didaktike (npr. didaktična analiza
ure pouka, analiza rezultatov na preizkusih
znanja matematike glede na uporabljen uč-
benik);

– prilagoditi programe izobraževanja zna-
čilnostim odraslih.

1.6. Razvoj modularnega sistema poklic-
nega in strokovnega izobraževanja mladih
in odraslih

Cilji:
– opredeliti modul in njegovo funkcijo v

sistemu vzgoje in izobraževanja;
– analizirati možnosti moduliranja obsto-

ječih programov, ki bodo zagotovile primer-
ljivost standardov znanja;

– razviti modularni sistem v izobraževa-
nju odraslih;

– pripraviti program izpopolnjevanja, us-
posabljanja, specializacije kot programskih
modulov.

1.7. Prilagajanje vzgoje in izobraževanja
razvojnim spremembam

Cilji:
– proučiti in analizirati za vzgojo in izo-

braževanje relevantne scenarije prilagajanja
izobraževanja razvojnim spremembam v dru-
gih državah z visoko razvitim šolskim siste-
mom;

– oblikovati relevantne razvojne scenari-
je za slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
posebej za poklicno in strokovno izobraže-
vanje, ki bodo vključevali tudi ustrezne stra-
tegije.

1.8. Udeležba odraslih v izobraževanju
Cilji:
– izdelati ustrezne mednarodne primer-

jave vzorcev izobraževanja in učenja odra-
slih;

– razviti in uvajati model spremljanja ne-
formalnega izobraževanja odraslih;

– razviti strategije premagovanja ovir pri
vključevanju odraslih v izobraževanje.

1.9. Financiranje in ekonomska učinko-
vitost izobraževanja, dostop do izobraže-
vanja

Cilji:
– oblikovati ustrezne podatkovne baze

in na osnovi tega oceniti učinkovitost veljav-
nega sistema državnega financiranja (šolni-
ne, študijska posojila ...);

– izdelati predlog konsistentne reforme
sistema financiranja;

– na osnovi podatkovnih baz oceniti no-
tranjo in zunanjo ekonomsko učinkovitost
izobraževanja ter izdelati analizo regionalnih
razlik v ekonomski in neekonomski učinko-
vitosti osnovnih in srednjih šol;

– izdelati mednarodno primerjavo mode-
lov financiranja in oceniti njihove učinke na
dostop do poobveznega izobraževanja raz-
ličnih kategorij prebivalstva.

1.10. Pravičnost v izobraževanju
Cilji:
– analizirati (z vidika filozofskih kriteri-

jev pravičnosti) različne strategije in ukre-
pe šolske politike na ravni šolskega siste-
ma: enake startne pozicije, prehodnost si-
stema, uravnotežena struktura učencev, di-
jakov in študentov glede na socialni
položaj, spol in sposobnosti v različnih ti-
pih in vrstah šol itd.;

– proučiti problematiko pravičnosti in
enakih izobraževalnih možnosti za optimalni
razvoj na ravni šolskega pouka (diferencia-
cija pouka, različne oblike ocenjevanja);

– analizirati različna pojmovanja vrednot
in vzgoje, proučiti možna vprašanja vrednot,
ki lahko veljajo za skupne, proučiti vpraša-
nje vzgoje za vrednote v javni šoli;

– proučiti socialne implikacije (ne)pravič-
nosti v izobraževanju.

1.11. Socialno integracijska vloga šole
Cilji:
– izdelati mednarodno primerjavo o vse-

binah in načinih vključevanja socialnih de-
javnosti v pouk in izvenšolske dejavnosti ter
izdelati rešitve za slovensko šolo;

– preizkusiti predlagane pristope in na-
čine vključevanja socialnih dejavnosti v os-
novno šolo, gimnazije, poklicno in strokov-
no izobraževanje;
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– analizirati vključevanje koncepta otro-
kovih pravic v organizacijo življenja na šoli -
formalizacija šolskega prostora in pravil;

– analizirati učne vsebine/cilje v novih
učnih načrtih z vidika osveščanja posamez-
nika za otrokove in človekove pravice.

1.12. Načini preprečevanja in zmanjše-
vanja problemov zlorabe drog v osnovni šo-
li, gimnazijah, poklicnem in strokovnem izo-
braževanju

Cilji:
– pregledati in analizirati prizadevanja

vladnih in nevladnih organizacij za prepre-
čevanje zlorabe drog pri mladostnikih pri
nas in v drugih evropskih državah;

– pregledati in analizirati ukrepe in učin-
ke za preprečevanje in zmanjšanje proble-
mov zlorabe drog pri mladostnikih v naših
šolah in v šolah v nekaterih drugih evrop-
skih državah;

– proučiti vlogo učitelja v šoli pri prepre-
čevanju in zmanjševanju problemov zlorabe
drog in analizirati vključenost in ustreznost
vključenosti te problematike v učne načrte,
kataloge znanja;

– pripraviti izhodišča in možne rešitve za
preprečevanje in zmanjševanje problemov
zlorabe drog na šolah;

– pripraviti predlog za izobraževanje in
usposabljanje osnovnošolskih in srednješol-
skih učiteljev.

Okvirna vrednost projektov za področje
vzgoje in izobraževanja: 60,000.000 SIT.

Izbrane projekte bosta ministrstvi finan-
cirali v naslednjih predvidenih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
25%;

– Ministrstvo za šolstvo in šport: 75%.

2. Šport
2.1. Športna dejavnost Slovencev in seg-

mentacija trga organizatorjev športnih prire-
ditev, managerjev športnikov, športnih or-
ganizacij in sponzorjev.

Cilji:
– analizirati športne aktivnosti po staro-

sti, spolu, izobrazbi in po posameznih špor-
tih;

– opraviti segmentacijo trga obiskoval-
cev in gledalcev športa ter sponznorjev,

– oceniti učinke sponzoriranja, marke-
tinških akcij športnih organizacij in poroča-
nja medijev.

2.2. Zdravstveni, socialni status, motiva-
cija in pogoji za trening vrhunskih, perspek-
tivnih in nekdanjih vrhunskih športnikov.

Cilji:
– analizirati pokazatelje zdravstvenega in

socialnega stanja ter pogoje za trening pers-
pektivnih in vrhunskih športnikov,

– analizirati zdravstveni in socialni status
bivših vrhunskih športnikov,

– analizirati pogoje za trening,
– analizirati socialne razmere aktivnih vr-

hunskih in bivših vrhunskih športnikov.
2.3. Spremljanje novosti na področju špor-

ta otrok in mladine in prilagajanje športnih
programov razvojnim spremembam mladih

Cilji:
– analizirati motorični prostor in poveza-

vo le-tega s psihološkimi, sociološkimi in
zdravstvenimi dimenzijami otrok in mladine
v različnih starostnih obdobjih,

– ugotavljati določene značilnosti otrok
s posebnimi potrebami (gibalne motnje, ast-

ma, epilepsija, strah, povečana telesna te-
ža...) in pripraviti predloge programov,

– spremljati športnovzgojni proces: pri-
praviti modele ocenjevanja znanja, v klubih
in društvih spremljati proces dela s peda-
goškega vidika,

– analizirati delovne pogoje (akustika,
oprema vadbenih prostorov...) in ugotavljati
zdravstveni status športnih pedagogov, sta-
rih štirideset, petdeset, šestdeset let.

2.4. Analiza organiziranosti in financira-
nja športnih organizacij v Sloveniji

Cilji:
– analizirati finančne vire športa v Slove-

niji, javne finance, sponzorje, medije, igre
na srečo, porabo prebivalstva,

– ugotoviti število delavcev v športu, nji-
hove delovne naloge, način vodenja šport-
nih organizacij, pomanjkljivosti vodenja in
klasifikacije poklicev v športu,

– opredeliti profesionalne in volonterske
športnike,

– oceniti promet športne industrije v Slo-
veniji in število zaposlenih v tej industriji,

– izdelati modele organizacije in vode-
nja športnih organizacij.

Okvirna vrednost projektov: 22,000.000
SIT.

Izbrane projekte bosta ministrstvi finan-
cirali v naslednjih predvidenih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
25%;

– Ministrstvo za šolstvo in šport: 75%.
IV.,
V. a) Navedba o tem, ali je izvedba

naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: na razpis se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisa-
ne v evidenco raziskovalnih organizacij Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo naročilo: podla-
go za razpis predstavljajo naslednji doku-
menti: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 81/91), pravilnik o ciljnih razisko-
valnih programih za podporo strateškega
razvoja Slovenije na posameznih področjih
(Ur. l. RS, št. 22/98 in 34/98).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije ose-
bja odgovornega za izvedbo storitve: imena
in strokovne kvalifikacije osebja odgovorne-
ga za izvedbo projektov je potrebno navesti
v prijavnih obrazcih in so del projektne do-
kumentacije.

VI.
VII. a), b)
VIII. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: rok izvedbe projek-
tov v okviru obeh razpisanih tematskih sklo-
pov je od 12 do praviloma 36 mesecev.

IX. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo prijavitelj projekta dvig-
ne pri vratraju Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Trg OF 13, Ljubljana.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo (prijavni obrazci z navodili ter prilogo z
utemeljitvijo posameznih projektov) dvigne-
jo prijavitelji od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka prijavne-
ga roka pri vratarju Ministrstva za znanost.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.

X. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ovojnica s ponudbo mo-
ra prispeti na naslov ne glede na vrsto pre-
nosa te pošiljke do vključno 19. 4. 1999
do 14. ure.

Ponudbe bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje ponudb.

b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: pisne ponudbe z ozna-
ko “Ne odpiraj - Razpis za CRP - in navedbo
razpisanega tematskega sklopa” morajo pri-
javitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vlo-
žišče Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.

XI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 4. 1999 ob 12.
uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo v (v drugem nadstropju), Trg OF
13, Ljubljana.

XII.
XIII. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: financiranje
se izvaja v skladu z Navodilom o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).

XIV., XV., XVI.
XVII. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): predloge
projektov ocenjuje programski svet za ciljne
raziskovalne programe Ministrstva za šolstvo
in šport, na podlagi predhodno izdelane oce-
ne ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev
projektov oziroma članov projektnih skupin, ki
jih pripravi Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje
aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi projektov, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristo-
pom, finančno ponudbo in časovnim načr-
tom obetali učinkovito doseganje zgoraj na-
vedenih ciljev po razpisanih temah znotraj
obeh tematskih sklopov;

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinstitucionalno.,

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

XVIII. Druge informacije o naročilu: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom so
možne na naslovih: Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Trg OF,13 Ljubljana, telefon
17-84-624, Aljana Pogačnik in na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Urad za šolstvo,
Trubarjeva 5, Ljubljana, dr. Andreja Barle
(13-17-136).

Predlagatelji ponudb bodo obveščeni o
izbiri projektov najkasneje do 11. 5. 1999.

XIX., XX.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 22/9-99 Ob-2034
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, faks 065/25-939.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 1. 1999 ob 12. uri,
na Soških elektrarnah, Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica, sejna soba, 1. nadstropje.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– ponudbena cena (50% delež),
– ustreznost opreme (25% delež),
– reference ponudnika na elektroener-

getskih objektih (10% delež),
– možnost vzdrževanja (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (do –5% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Masterline, d.o.o., Tbilisij-
ska 81, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Solkan,
Plave, Ajba, Doblar, Podselo, Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža voz-
liščne TK opreme (vse ostale podrobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije).

7. Pogodbena vrednost: 135,046.780
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 146,262.584 SIT, 107,189.007 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 040/98 Ob-2035
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična ustreznost opreme, pla-
čilni pogoji, garancija, prilagajanje potrebam
naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: I-Rose, d.o.o., Jagoče 3,
SI-3270 Laško.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana, Koper, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aplikativna oprema za fo-
noteko.

7. Pogodbena vrednost: 9,738.750 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,738.750 SIT, 7,980.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998.

JZ RTV Slovenija

Ob-2036
1. Naročnik, poštni naslov: Dom Petra

Uzarja, Ročevnica 58, Tržič.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena zahtevane
kvalitete opreme, prilagodljiv in najkrajši rok
dobave in montaže, odobritev kredita za do-
bavo in montažo opreme v višini 70% vred-
nosti ponudbe, ugodni finančni pogoji in po-
sebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik, do-
sedanje reference ponudnika in komplet-
nost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ni bil izbran.

6. (a) Kraj dobave: Tržič.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za pralnico in likalnico.

7. Pogodbena vrednost: 13 milijonov SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,228.928 SIT, 8,662.701,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998.

Dom Petra Uzarja, Tržič

Št. 3 Ob-2066
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Predict DLI, 9555 Rockside
Road, Cleveland.

6. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: naprava za kvantitativno
analizo delcev v olju, mikroskop za ana-
lizo ferograma, presevni svetlobni mi-
kroskop, video kamera - barvna, raču-
nalnik z barvnim monitorjem.

7. Pogodbena vrednost: 8,450.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,450.000 SIT, 4,760.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.

Fakulteta za strojništvo

Št. 6/99 Ob-2068
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. zdravila:
– Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spa-

sičeva ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Javni zdravstveni zavod Mariborske

lekarne Maribor, Zagrebška 91, 2000 Ma-
ribor;

2. material za nego ran in ostali sani-
tetni material, razkužila, dezinficiensi in RTG
material:

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,

– Combic, d.o.o., Podnanos 70,
5272 Podnanos;

3. zobozdravstveni material:
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

1000 Ljubljana,
– Javni zdravstveni zavod Mariborske

lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor;
4. laboratorijski material in diagnostič-

na sredstva:
– Mikro + Polo, Lackova 78, 2000

Maribor,
– Alpos Meding, d.o.o., L. Dobrotin-

ška 2, 3230 Šentjur,
– Interexport Ljubljana, d.o.o., Slo-

venska 54/VII, 1000 Ljubljana;
5. pisarniški in potrošni material ter

obrazci:
– Mladinska knjiga birooprema, d.d.,

Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana,
– Tiskarna Vek Koper, d.o.o., Velnar

& Sin, Vanganelska 18, 6000 Koper.
6. (a) Kraj dobave: Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– zdravila: 6,000.000 SIT,
– material za nego ran in ostali sani-

tetni material, razkužila, dezinficiensi in
RTG material: 12,000.000 SIT,

– zobozdravstveni material:
10,000.000 SIT,

– laboratorijski material in diagno-
stična sredstva: 17,000.000 SIT,

– pisarniški in potrošni material ter
obrazci: 9,500.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: 54,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: 22. 1. 1999, Ob-483.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.

Zdravstveni dom Koper

Št. 1-0006/99 Ob-2069
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., je pri izbiri najugodnejšega
dobavitelja uporabil vsa objavljena merila in
točkoval popolne ponudbe ponudnikov, in
sicer: celovitost opisa – 1 točka; skladnost
vsebine ponudbe z zahtevami naročnika –
1 točka; garancijski rok – 2 točki; servisne
storitve in dobava rezervnih delov – 3 toč-
ke; dobavni rok – 4 točke; plačilni pogoji –
5 točk; cena – 6 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Terra JCB, d.o.o., Hotunje
6, 3232 Ponikva.

6. (a) Kraj dobave: Rudnik Zagorje v za-
piranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rovokopač JCB 3CX 4×4
Sitemaster.

7. Pogodbena vrednost: 9,042.385 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,042.385 SIT, 8,694.229 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 18. 12. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 096-8/98 Ob-2113
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Maribor, Svetozarevska 9.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: brez dodelitve naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): nobena od ponudb ni bila po-
polna.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, Ob-1077.

Agencija RS za plačilni promet
podružnica Maribor

Ob-2123
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod-ka-

nalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 19. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, možnost kom-
penzacije računov, rok dobave.

Utemeljitev: ponudniki, ki jim je priznana
sposobnost, ustrezajo zahtevanim merilom
in kriterijem, cenovno pa ne odstopajo več
kot 10% od povprečne vrednosti cen osta-
lih ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sposobnost se prizna:
N&A, d.o.o., Malgajeva 3a, 3000 Celje,
Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno 101,

3000 Celje,
Zagožen, d.o.o., Matke 84, 3312 Pre-

bold,
Vodotehnik, KM, Cesta ob železnici 1,

3310 Žalec,
CMC Ekocon, Tbilisijska 81, 1000 Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: VO-KA, Lava 2a,

3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava vodovodnega in
kanalizacijskega materiala.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,983.173 SIT, 17,332.224 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999;
Ob-727.

13.
Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Celje

Št. 233/99 Ob-2127
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. kvaliteta izdelka – 40%,
2. reference ponudnika – 20%,
3. ponudbena cena – 40%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Medias International, d.o.o.,
Resljeva 30, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup ultrazvočnega apa-
rata.

7. Pogodbena vrednost: 8,340.292,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,038.176 SIT, 8,340.292,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999; Ob-587.

Klinični center Ljubljana

Št. 1/99 Ob-2128
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Mari-
bor, Ul. talcev 9.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti – 50. člen.

3. Datum izbire: 18. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

– potrdilo o registraciji,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden

postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije,

– potrdilo, da ponudnik ni v izgubi, da ni
plačilno nezmožen oziroma nelikviden,

– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom,

– potrdilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– izjava o dosedanjem poslovnem sode-
lovanju,

– izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
– izjava ponudnika, da mu zakon ne pre-

poveduje sklenitve pogodbe ter da mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na njegovo nestrokovnost,

– izjava ponudnika o drugih pogojih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– KEFO, d.d., Ljubljana: I/1, 3, 4, 5; II;

III; IV,
– Interexport, d.o.o., Ljubljana: I/1, 5,
– Alpos Meding, d.o.o., Šentjur: I/1, 2,

3, 5; II,
– Adria Med, d.o.o., Ljubljana: I/1,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana: I/1, 2, 4,

5; II; III; IV,
– Dibetec, d.o.o., Slovenske Konjice:

I/1, 3,
– Kemofarmacija, d.o.o., Ljubljana: I/1,

2, 4, 5, 6; II,
– Lab. tehnika Burnik, d.o.o., Vodice:

I/2,
– Mikro + Polo, d.o.o., Maribor: I/4, 5,

6, 7; II; III; IV.
6. (a) Kraj dobave: fco laboratorij –

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: laboratorijski material v
obsegu:

I. reagenti in ostali materiali za analiza-
torje – 7 podskupin,

II. laboratorijski testi,
III. kemikalije,
IV. laboratorijski potrošni material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana na

podlagi predloženih cenikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni ponudniki morajo vsake 3 mesece dosta-
viti naročniku cenike, naročnik bo izbral iz-
vajalca po merilu najnižja cena in najugod-
nejši plačilni pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999; Ob-992.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 194-6 Ob-2129
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 3. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, kvaliteta, reference po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, (lokacija RTG
diagnostika).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 3 RTG aparati po specifi-
kaciji iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
63,478.500,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,478.500,50 SIT, 56,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 5/41-99 Ob-2132
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višjo skupno oceno na podlagi razpisanih
meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C&G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: rekonstrukcija elektro
opreme agregata 4 HE Moste.

7. Pogodbena vrednost: 80,428.907 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 146,883.163 SIT, 80,428.907 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85 z dne 18. 12. 1998.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 75/99 Ob-2153
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o., Par-
tizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, konkurenčnost po-
nudbe, plačilni pogoji, solventnost podjetja,
rok izvedbe, druge posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Liko Pris, d.o.o., Podjetje
za računalništvo in industrijske sisteme, Verd
100a, 1360 Vrhnika.

6. (a) Kraj dobave: Slovenj Gradec, Par-
tizanska pot 12, Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniški informacij-

ski sistem (programska in strojna opre-
ma, potrebna za obračun komunalnih
storitev in celovito poslovanje podjetja).

7. Pogodbena vrednost: 9,803.934 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,835.937 SIT, 7,873.288,50 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-329.

Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o.

Ob-2161
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Milojke Štrukelj, Delpinova 7, 5000 Nova
Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila iz
razpisne dokumentacije.

Javni razpis ni uspel v podskupini F/1 –
mlevski izdelki, testenine, žita, ker ni bilo
popolnih ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Skupina A – meso, mesni izdelki, ribe:
– podskupina meso: MIP, d.d., Panovš-

ka cesta 1, Nova Gorica,
– podskupina mesni izdelki: MIP, d.d.,

Panovška cesta 1, Nova Gorica,
– podskupina ribe: Brumec – Ručigaj,

d.o.o., Testenova 55, Loka Mengeš;
Skupina B – mleko in mlečni izdelki: Mle-

karna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče;
Skupina C – kruh, pekovsko pecivo,

slaščice: Pekarna Brumat, d.o.o., Sočebra-
nova 1, Solkan;

Skupina D – sveža in suha zelenjava in
sadje: SA. VO, d.o.o., Vogrsko 170a, Volč-
ja Draga;

Skupina E – zmrznjena zelenjava in sad-
je: Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš;

Skupina F – ostalo prehrambeno blago
– podskupina konzervirano sadje, zele-

njava, ribe: Mesnica in trgovina z živili Miran
Golob, s.p., Vrtojba IX. septembra 47, Šem-
peter pri Gorici,

– podskupina sadni sokovi, čaji, pijače:
Fructal Živilska industrija, d.d., Tovarniška
7, Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Milojke
Štrukelj, Delpinova 7, 5000 Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

7. Pogodbena vrednost: navedena v 10.
točki kot najnižja ponudbena vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Skupina A – meso: 8,979.120 SIT,

7,582.900 SIT,
– mesni izdelki: 5,194.811,80 SIT,

4,155.100 SIT,
– ribe: 582.900 SIT, 411.075 SIT;
Skupina B – mleko in mlečni izdelki:

6,585.330,50 SIT, 5,977.074 SIT;

Skupina C – kruh, pekovsko pecivo, slaš-
čice: 6,628.740,50 SIT, 5,170.240 SIT;

Skupina D – sveža in suha zelenjava in
sadje: 4,861.950 SIT, 4,407.795 SIT;

Skupina E – zmrznjena zelenjava in sad-
je: 972.614,40 SIT, 753.112,50 SIT;

Skupina F – konzervirano sadje, zelenja-
va, ribe: 1,117.282,80 SIT, 867.110 SIT,

– sadni sokovi, čaji, pijače: 1,196.930
SIT, 1,138.867,50 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.

Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica

Ob-2133
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Bolnišni-

ca za ginekologijo in porodništvo Kranj, Ki-
dričeva 38a, Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 8. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
končna cena in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. Sanitetni in obvezilni material:
A) podskupina Material za nego rane
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Tosama Domžale, Vir, Šaranoviče-

va 35, Domžale,
2. Merit, d.o.o., Šmartinska 130,

Ljubljana,
3. Sanolabor, Levstikova 4, Ljubljana,
4. Kemofarmacija, C. na Brdo 100

Ljubljana;
B) podskupina Plenice
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Helpy, d.o.o., Trzin, Dobrava 7a,

Trzin,
2. Kemofarmacija, C. na Brdo 100,

Ljubljana,
3. Sanolabor, Levstikova 4, Ljubljana;

C) podskupina Vložki
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Tosama Domžale, Vir, Šaranoviče-

va 35, Domžale,
2. Dentacom, Efenkova 61, Velenje,
3. Sanolabor, Levstikova 4, Ljubljana;

II. Medicinsko potrošni material
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Sanolabor, Levstikova 4, Ljubljana,
2. Kemofarmacija, C. na Brdo 100,

Ljubljana,
3. Dentacom, Efenkova 61, Velenje,
4. Alposmeding, Dobrotinškova 2,

Šentjur;
III. Diagnostika in vitro
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Kemofarmacija, C. na Brdo 100,

Ljubljana,
2. Kefo, Kongresni trg 3, Ljubljana,
3. Sanolabor, Levstikova 4, Ljubljana,
4. Alposmeding, Dobrotinškova 2,

Šentjur.
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6. (a) Kraj dobave: JZ Bolnišnica za gi-
nekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva
38a, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sanitetni in obvezilni ma-
terial, medicinsko potrošni material,
diagnostika in vitro.

7. Pogodbena vrednost:bo definirana ob
konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6, 4, 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-601.

JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo, Kranj

Št. 37/99 Ob-2162
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Zdravstveni dom Velenje  razve-
ljavlja postopek javnega naročila, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 2 z dne 15. 1.
1999, Ob-337, za izbiro najugodnejšega
ponudnika za izdobavo visokozmogljivega
ultrazvočnega aparata za potrebe dispan-
zerja za ženske.

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena
ZJN komisija za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je odločila, da ne bo oddala javne-
ga naročila nobenemu od ponudnikov in bo
ponovila javni razpis za oddajo javnega na-
ročila za blago.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

Zdravstveni dom Velenje

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 91/98 Ob-2061
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena , plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad d.o.o., Moškričeva
18, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Snojevi, Vregovi in Škofovi ulici.

7. Pogodbena vrednost:
13,945.167,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

15,084.552,90 SIT in 13,945.167,50 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97 in št.
43/97; izid v Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana

Št. 95/98 Ob-2062
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena , plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska cesta
56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda
po Cesti Andreja Bitenca, Ulici Konra-
da Babnika, Demšarjevi cesti in Omej-
čevi ulici.

7. Pogodbena vrednost:
25,501.225,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

26,698.562,80 SIT in 25,501.225,70 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97 in št.
43/97; izid v Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana

Št. 107/98 Ob-2063
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
kolektorju po Dunajski.

7. Pogodbena vrednost:
39,463.437,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,420.045 SIT in 39,463.437,20
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa

za ugotavljanje sposobnosti, če je bil ob-
javljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97 in
št. 43/97; izid v Ur. l. RS, št. 67/97 in
9/98.

13.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Ljubljana

Št. 93/98 Ob-2064

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova ul. 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Povšetovi ulici.

7. Pogodbena vrednost:
156,736.024,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 163,161.994,60 SIT in
156,736.024,90 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa

za ugotavljanje sposobnosti, če je bil ob-
javljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97 in
št. 43/97; izid v Ur. l. RS, št. 67/97 in
9/98.

13.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 92/98 Ob-2065

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, pla-
čilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe
in garancija na izvedena dela.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, Ljubljana Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda na
Zapotoku (odsek od klorne postaje do
razbremenilnika R1).

7. Pogodbena vrednost:
24,726.501,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

27,325.527,50 SIT in 24,726.501,60 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa

za ugotavljanje sposobnosti, če je bil ob-
javljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97 in
št. 43/97; izid v Ur. l. RS, št. 67/97 in
9/98.

13.
Javno podjetje

Vodovod - Komunala d.o.o., Ljubljana

Št. 005-15/98-100 Ob-2090
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šent-

jur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo razpisanih del sta bila
izbrana dva izvajalca, ki sta na podlagi vred-
nostne analize ponudb, z upoštevanjem me-
ril, danih v razpisni dokumentaciji (referen-
ce, rok, garancija, plačilni pogoji in fiksnost
cene) oba dosegla enako visoko vrednost
ranga I.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Cestno podjetje Celje, d.d., Lava 42,
Celje,

b) Gradbeni inženiring Kos Franc, s.p.,
Stopče 37, Grobelno.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) Cestno podjetje Celje: razpisana dela
za izgradnjo ceste pod Vrbco in pešpoti
v coni SC III/1 Šentjur,

b) Gradbeni inženiring Kos Franc: razpi-
sana dela za izgradnjo dovozne ceste in
ceste A v coni SC III/1 Šentjur.

7. Pogodbena vrednost:
a) Cesta pod Vrbco in pešpot v coni SC

III/1, Šentjur: 24,198.559 SIT,
b) Dovozna cesta in cesta A v coni SC

III/1, Šentjur: 23,483.484 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
a) Cestno podjetje Celje: nima podizva-

jalcev,
b) Gradbeni inženiring Kos Franc:

10,990.271 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) Cesta pod Vrbco in pešpoti v coni SC

III/1: 25,335.524 SIT, 20,809.274 SIT,
b) Dovozna cesta in cesta A v coni SC

III/1: 26,814.367 SIT, 23,483.484 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 110-1/99 Ob-2110

1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 9. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najniž-

ja ponudbena cena ob zadovoljevanju po-
gojev za priznano usposobljenost in spo-
sobnost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: sanacija levih
(južnih) brežin v vkopu Polica; brežine
1L, 2L, 3L, 4L na AC Karavanke –
Obrežje, odsek Šmarje Sap – Višnja
Gora.

7. Pogodbena vrednost: 398,348.775
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 454,835.016 SIT, 398,348.775 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80, z dne 27. 11. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-2111

1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 17. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najniž-

ja ponudbena cena ob zadovoljevanju po-
gojev za priznano usposobljenost in spo-
sobnost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
J.V. SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljub-
ljana + GIZ Gradis, Šmartinska 134a,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: AC Lendava –
Koper, odsek AC Slivnica – Pesnica,
pododsek AC Slivnica – Ptujska cesta.

7. Pogodbena vrednost:
3.966,122.970,79 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4.346,600.000 SIT,
3.966,122.970,79 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št.
54, z dne 31. 7. 1998.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: uspo-
sobljenim ponudnikom so bila poslana va-
bila k predložitvi ponudbe, dne 20. 11.
1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Sprememba

Št. 38/99 Ob-2126
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvjalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
Razlog za spremembo sklepa: v zakoni-

tem roku je na naslov naročnika prispela pri-
tožba enega izmed ponudnikov, ki je zahte-
val, da se sklep o izbiri razveljavi in se o
zadevi ponovno odloči. Skladno s 66. čle-
nom ZJN je naročnik ponovno preveril pravil-
nost postopka oddaje javnega naročila in svo-
jo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka in ugotovil, da dve ponudbi nista bili po-
polni skladno z zahtevami v razpisni
dokumentaciji, zaradi česar sta bili izločeni,
sklep o izbiri pa spremenjen, in sicer tako,
da se pod točko 3.1. razpis ponovi, ker nista
ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov,
pod točko 3.2. pa se razpis ponovi, ker ni
bilo vložene popolne ponudbe. Sklep pod
3.3. točko ostane nespremenjen.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji: cena,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: 3.3. točka za sanacije črnih
odlagališč v letu 1999: Anton Dolinšek, Or-
lova 18, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija črnih odlagališč v letu 1999.

7. Pogodbena vrednost:
– za sanacijo črnih odlagališč (1 m3

odpadnega materiala): 930 SIT/m3.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sanacijo črnih odlagališč (1 m3

odpadnega materiala): 1.100 SIT/m3, 930
SIT/m3.

11., 12.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 113/98 Ob-2060
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire 3. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); na podlagi meril navedenih v raz-
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pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slo-
venčeva 95, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja kanalizacije v Vodicah (II. faza – po-
vezovalni kanal).

7. Pogodbena vrednost: 10,437.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,750.110 SIT in 10,437.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. RS, št. 67/97.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.,

Ljubljana

Št. 903/5-3/1999-7 Ob-2029
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: velja za obe
razpisani nalogi enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: DFG Consulting d.o.o.,

Pivovarniška 8, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Monolit d.o.o., Letališka

17/II, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– skaniranje ZKN-ov in izdelava ska-

nogramov: 99-I;
– skaniranje ZKN-ov in izdelava ska-

nogramov: 99-II.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 4,080.000 SIT,
– naloga 3.2.: 3,799.387 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci ne bodo sodelovali pri
izvedbi nalog.

9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 2,
– naloga 3.2.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 3,799.387 SIT,

najvišja 4,080.000 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 3,799.387 SIT,

najvišja 4,080.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Ob-2052
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Ljubljana, Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Ul.
talcev 1, Maribor.

Kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva 24
in Mala ulica 3 in 5.

6.
7. Pogodbena vrednost: 1,355.289 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,748.733 SIT, 1,355.289 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 85-86
z dne 18. 12. 1998.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Ljubljana

Št. 116/98 Ob-2059
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire 3. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o. Slo-
venčeva 95, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja kanalizacije v Vodicah (I. faza z lo-
kalno čistilno napravo).

7. Pogodbena vrednost: 20,874.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,500.220 SIT in 20,874.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97; izid v Ur.
l. RS, št. 67/97.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.,

Ljubljana

Ob-2124
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod –

kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 19. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, rok izvedbe.

Utemeljitev: ponudniki, ki jim je priznana
sposobnost, ustrezajo zahtevanim merilom
in kriterijem, cenovno pa ne odstopajo več
kot 10% od povprečne vrednosti cen osta-
lih ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sposobnost se prizna naslednjim ponud-
nikom:

– Podrepšek Boštjan, s.p., Valjavčeva 1,
Celje,

– Jordan, d.o.o., Draga 1, Šmarješke
Toplice,

– CMC Ekocon, Tbilisijska 81, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servi-

siranje vodomerov različnih premerov z
zamenjavo števčnega mehanizma.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,673.934 SIT, 8,953.815 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 5 z dne 5. 2. 1999,
Ob-783.

Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o.,
Celje

Št. 903/5-4/1999-6 Ob-2199
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: naročilo ni
dodeljeno v skladu s prvim odstavkom 41.
člena ZJN. Ponudba enega ponudnika je
bila nepopolna.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va datotek in kontrolnih izrisov DKN.
7. 8.
9. Število prejetih ponudb: naloga 3.1.: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-2155
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
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člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov objavlja Republika Slovenija, Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem

preklic javnega razpisa
za izbiro izvajalca za Štajerski

tehnološki park – II. faza
objavljenega v Uradnem listu RS št. 61 z

dne 4. 9. 1998, zaradi ponovnega razpisa.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem

In accordance with Regulation on
ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
mesures on financial, techical and other forms
of co-operation (OG RS 17/93), referring to
Law on Public Procurement, section 9.
paragraph 1 of article 55 (OG RS 24/97) and
according to the article 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures
of Public Tender Performed Republic of
Slovenia, Ministry of Small Enterprises and
Tourism announces

Cancellation of Tender No 1 for
Styrian Technology park – II. Phase
announced in OG RS 61/98, on 4. 9.

1999 due to repeated invitation to Tenders.
Republic of Slovenia,

Ministry of
Small Enterprices and Tourism

Ob-2156
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter 117. in 118. členom prvil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov objavlja Republika Slovenija, Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem

javni razpis za izbiro izvajalca
za “Štajerski tehnološki park – II. faza”

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru programa
PHARE 1996, CBC program, program št.
SL-9608.02.01/01. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za iz-

vedbo del “Izgradnja objekta Štajerski teh-
nološki park – II. faza” v roku 4 mesecev
od podpisa pogodbe.

V primeru, da bo vrednost ponudb prese-
gla razpoložljiva sredstva, ima naročnik pra-
vico, da po lastni presoji iz razpisa izloči do-
ločena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je takoj po podpisu pogodbe, pred-
videni rok dokončanja del pa 22. oktober
1999.

Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1996/97/98 mora znašati najmanj
1,000.000 EUR,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi
deli,

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v SIT ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti, v višini 2% ponudbene
cene, izražene v EUR.

Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo pri podjetju
ARCADA, d.o.o., Loška 8, Maribor, tel.
+386 62 27 665, faks +386 62 234 04
11, e-mail arcada99@yahoo.com., Iztok
Rajšter po vplačilu nevračljivega zneska
30.000 SIT na ŽR št. 51800-601-63935 s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo Šta-
jerski tehnološki park – II. faza”.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacijo. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 29. 3. 1999 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščen Iz-
tok Rajšter na gornjem naslovu. Za ponud-
nike bo, pred ogledom kraja gradbišča, or-
ganiziran informativni sestanek 16. 4. 1999
ob 11. uri na naslovu: Štajerski tehnološki
park, Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri Mari-
boru.

Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 7. 5. 1999 do 11. ure
po lokalnem času na naslov Štajerski tehno-
loški park, Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri
Mariboru. Ovojnice morajo biti zaprte in ja-
sno označene: “Javni razpis za izbiro izvajal-
ca za Štajerski tehnološki park – II. faza,
projekt št. SL-9608.02.01/01”, “Not to be
opened before the Opening Session” in “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
Odpiranje ponudb bo javno isti dan na istem
naslovu ob 12. uri po lokalnem času. Pri
odpiranju ponudb lahko sodeluje predstav-
nik ponudnika, ki se izkaže s pisnim poobla-
stilom.

Republika Slovenija,
Ministrstvo

za malo gospodarstvo in turizem

In accordance with Regulation on
ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
mesures on financial, techical and other forms
of co-operation (OG RS 17/93), referring to
Law on Public Procurement, section 9.

paragraph 1 of article 55 (OG RS 24/97) and
according to the article 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures
of Public Tender Performed Republic of
Slovenia, Ministry of Small Enterprises and
Tourism announces

Invitation for Tenders for
Styrian Technology Park – II. Phase
The works are co-financed by the

European Commission from PHARE funds
in the framework of the European
Commission PHARE 1996, the CBC
Programme, Programme No.
SL-9608.02.01/01. Participation is open
on equal terms to all natural and legal
persons of Member States of the European
Union and of beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.

Subject to tender
The invatition to tender is issued for the

selection of contractor for the supply of
materials, equipment and services for the
“Construction of the Styrian Technology
Park – II. Phase” within 4 months from the
date of the signing of the Contract
Agreement.

In the case tenders values exceed
available funds, the Contracting Authority
reserves its right to reduce parts of tender
works. The works shall start immediately
after signing of the contract and shall be
finalised by October 22nd, 1999.

Procedure and Conditions of the
Contract

The procedure for contract award will
follow Decentralised Implementation System
Manual (DIS Manual, European Commission,
September 1997). The conditions of the
contract will be in accordance with
Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract
for Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987).

Tenders for the construciton works should
be submitted only by companies and natural
persons meeting the minimum qualifying
criteria including, but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1996/97/98 at least of
1,000.000 EUR,

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years,

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.

All teneders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of EUR
tender price in SIT or in equivalent in any
other foreign convertible currency.

Tender dossier
Tender dossier in English language may

be obtained from the following address:
Arcada, d.o.o., Loška 8, 2000 Maribor, Tel.
No. +386 62 27 665, Faks +386 62 234
04 11, E-mail arcada99@yahoo.com, Mr.
Iztok Rajšter upon payment of
non-refundable fee of 30.000 SIT to the
bank account No. 51800-601-63935 with
the notice “For tender dossier Styrian
Technology Park – II. Phase”.
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Only tenderers  purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
since March 29th 1999. For all additional
information the responsible person is Mr.
Iztok Rajšter, tel. no. +386 62 665 30, fax
no. +386 62 234 04 11,
e-mailarcada99@yahoo.com. Clarification
meeting prior site visit will be held on April
16th 1999 at 11.00 hrs local time at the
Štajerski tehnološki park, Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

Submission of tenders
Complete tenders in English language

must be delivered by latest on May 7th, 1999
by 11.00 hrs local time to the address,
Štajerski tehnološki park, Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru. The sealed
envelope has to be marked “Invation to
Tender No. 2 for the Styrian Technology
Park – II. Phase, Project No.
SL-9608.02.01/02”, Not to be opened
before the Opening Session” and “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
The opening of bids will be public on the
same day at 12.00 hrs local time at same
address. At the opening session one
tenderer’s representative, submitting the
power of attorney may participate.

Republic of Slovenia,
Ministry

of Small Enterprise and Tourism

Ob-2114
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. In 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad za standardizacijo in mero-
slovje

javni razpis
za izbiro dobavitelja laboratorijske
opreme za področje preskušanja in

označitve izdelkov iz plemenitih kovin
Nabavo laboratorijske opreme za pre-

skušanje in označevanje izdelkov iz pleme-
nitih kovin, ki je namenjena laboratoriju za
plemenite kovine pri Uradu za standardiza-
cijo in meroslovje, financira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE v okviru Državnega
operativnega programa za leto 1997:
SL9704.06.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav, čla-
nic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo bla-
go iz teh držav.

1. Predmet
Predmet razpisa je dobava opreme labo-

ratorijem za preskušanje in označevanje iz-
delkov iz plemenitih kovin.

Lot 1: Rentgenski spektrometer; 2 si-
stema

Lot 2: ICP (induktivno sklopljena plaz-
ma) spektrometer; 1 sistem

Lot 3: Laserski gravirni stroj; 1 sistem
Lot 4: Kupelacijska peč; 1 kos

Lot 5: Analitska tehtnica; 1 kos
Lot 6: Titrator; 1 kos
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo

za razpisano opremo/blago v celoti ali za
posamezne dele (LOT). Ponudba mora ve-
ljati najmanj 90 dni od zadnjega prispetja
ponudb. Ponujena oprema mora biti sklad-
na z opisom, ki je naveden v Tehničnih spe-
cifikacijah.

Opremo je potrebno dobaviti v roku 1 do
3 mesece po podpisu pogodbe na nasled-
nji naslov:

– LOT 1-6: Republika Slovenija Ministrs-
tvo za znanost in tehnologijo - Urad za stan-
dardizacijo in meroslovje OE za overjanje in
nadzor Ljubljana, Grudnovo nabrežje 17,
SI-1000 Ljubljana (kontaktna oseba: Uroš
Zarnik).

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe: dobavitelj bo izbran po postopku, ki
ga predpisuje priročnik za decentralizirani
implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali Splošnim po-
gojem za pogodbe za dobave blaga. Naroč-
nik ni obvezan sprejeti niti najcenejše, niti
katerokoli od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleš-

kem jeziku in mora ustrezati naslednjim do-
kumentom:

1. Navodilom ponudnikom za pogod-
be za dobave blaga;

2. Posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. Tehničnim specifikacijam;
4. Ponudbenemu predračunu;
5. Splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
6. (Splošnii pogoji za pogodbe o do-

bavah blaga, ki se financirajo iz PHARE
sredstev - le v informacijo)

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Urad
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, Slovenia, Fax: +386 61
178 31 96 Tel.: +386 61 178 30 00, kon-
taktna oseba: Uroš Zarnik.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji naslov
s priporočeno pošto, najkasneje 4 tedne po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti

najkasneje do dne 14. 5. 1999, do 9. ure
na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Urad za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija. Na
ovojnici mora biti jasno označeno:

»Invitation to tender No 1298-1 for the
supply of equipment for Assaying and Hall-
marking of Precious Metal Articles; [Lots
No 1 - 6]«

»Not to be opened before the tender
opening session« in »Ne odpiraj pred urad-
nim odpiranjem ponudb«

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 14. 5. 1999 ob 11. uri po
lokalnem času.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and ot-
her forms of co-operation (OG RS 17/93)
and refering to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) Republic of Slovenia, Ministry of
Science and Technology - Standards and
Metrology Institute issues

Invitation to Tender for Supply
of equipment for laboratories operating

as an assaying and hallmarking
Laboratories for the articles of

precious metal.
Supply of laboratory equipment for assa-

ying and hallmarking of precious metal ar-
ticles for Standards and Metrology Institute
is financed by the European Commission
from PHARE funds in the framework of
Country Operational Programme for year
1997, No. SL9704.06.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE pro-
gramme who offer to supply goods origina-
ting from those countries.

1. Subject
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment for assa-
ying and hallmarking laboratories.

Lot 1: X-ray fluorescence spectrometer
- 2 pieces (complexes)

Lot 2: ICP spectrometer - 1 piece (com-
plex)

Lot 3: Laser marking system - 1 piece
(complex)

Lot 4: Cupellation furnace - 1 piece
Lot 5: Balance - 1 piece
Lot 6: Titrator - 1 piece
Any tenderer may tender for all the equip-

ment/goods or for separate lot(s). The ten-
derer is bound by his offer for a period of
90 days as from the final date for submis-
sion of tenders. The supplies tendered must
conform with the description set out in the
Technical Specifications.

The supplies must be delivered within
1-3 months after the contract is signed to
the following address:

– LOT 1-6 Republic of Slovenia, Mini-
stry of Science and Technology - Standards
and Metrology Institute RU Ljubljana, Grud-
novo nabrežje 17, SI-1000 Ljubljana, Slo-
venia, (Contact person: Uroš Zarnik).

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Ma-
nual, European Commission, September
1997). The conditions of contract will
comply with the General Conditions for
Supply Contracts. The Contracting Autho-
rity is not bound either to accept the lowest
or any offer or to award any contract.

3. Tender dossier:
The offer must be in English and must

conform with the following documents
1. Instructions to Tenderers for

Supply Contracts;
2. Special Tender Conditions for

Supply Contracts;
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3. Technical Specifications;
4. Schedule of Prices;
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.
6. (General Conditions for Supply

Contracts financed from PHARE Funds - for
information only)

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing address: Republic of Slovenia, Mini-
stry of Science and Technology - Standards
and Metrology Institute, Kotnikova 6, 1000
Ljubljana, Slovenia, Fax: +386 61 178 31
96 Tel.: +386 61 178 30 00, Contact per-
son: Uroš Zarnik.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest 4
(four) weeks after publication of this announ-
cement in the Official Gazette RS.

4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at latest on 14. 5. 1999 at 9:00 a.m.
at: Ministry of Science and Technology -
Standards and Metrology Institute, Kotniko-
va 6, 1000 Ljubljana, Slovenia. The envelo-
pe has to be clearly marked:

»Invitation to tender No 1298-1 for the
supply of equipment for Assaying and Hall-
marking of Precious Metal Articles; [Lots
No 1 - 6]«

»Not to be opened before the tender
opening session« and »Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb«

They will be opened in public session on
14.05.1999 at 11:00 a.m. local time at the
same address.

Republic of Slovenia,
Ministry of Science and Technology -

Standards and Metrology Institute

Ob-2152
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Evropsko Komisijo o uresničevanju
ukrepov o finančni, tehnični in drugih obli-
kah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 17/93), v
zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavlja Državni zbor Republike
Slovenije

javni razpis za izbiro dobavitelja
za CD-ROM sistem, podsistem
za računalniško upodabljanje
in arhiviranje dokumentov ter

CD-ROM-ov
Nabavo CD-ROM sistema, podsistema

za računalniško upodabljanje in arhiviranje
dokumentov ter CD-ROM-ov, ki so name-
njeni posodobitvi informacijskega sistema v
Raziskovalnem sektorju, financira Evropska
komisija iz sredstev PHARE v okviru COP
1997 programa št. SL 9703.4.1.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav, čla-
nic Evropske unije in iz držav prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo bla-
go iz teh držav.

1. Predmet
– Sklop št. 1: Osrednji statični strežnik

pogonov CD ROM,
– Sklop št. 2: Osrednji robotski strežnik

pogonov CD ROM,

– Sklop št. 3: Podsistem za računalniško
upodabljanje in arhiviranje dokumentov,

– Sklop št. 4: CD-ROM-i.
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo

za razpisani sistem v celoti ali za posamez-
ne sklope (LOT-i). Ponudba mora veljati naj-
manj 60 dni od skrajnega roka prispetja
ponudb. Ponujena oprema mora biti sklad-
na z opisom, ki je naveden v Tehničnih spe-
cifikacijah.

Opremo je potrebno dobaviti v roku 45
dni po podpisu pogodbe na naslednji na-
slov: Državni zbor Republike Slovenije, Od-
delek za razvoj informacijskega sistema Šu-
bičeva 4, Bojan Verbič, Sl –1000 Ljubljana.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pravilom za
ponudnike in sklenitev pogodbe za dobave
blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti naj-
cenejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. Navodilom ponudnikom za pogod-
be za dobave blaga;

2. Posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. Tehničnim specifikacijam;
4. Ponudbenemu predračunu;
5. Splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za dobave blaga, ki se

financirajo s sredstvi sklada PHARE so pri-
loženi le v vednost).

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: Državni zbor Republi-
ke Slovenije, Oddelek za razvoj informacij-
skega sistema, Bojan Verbič, Šubičeva 4,
Sl – 1000 Ljubljana, tel.
+386 61 17 61 330, faks
+386 61 12 58 160.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto najkasneje 20 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS
oziroma Uradnem listu Evropske komisije
(UlEK).

4. Obrazložitveni sestanek
Sestanek, na katerem bo obrazloženo

delovanje obstoječega informacijskega si-
stema bo organiziran dne 13. aprila 1999
ob 12h na naslovu: Državni zbor Republike
Slovenije, Oddelek za razvoj informacijske-
ga sistema, Šubičeva 4, Sl –1000 Ljublja-
na, kontaktna oseba: Bojan Verbič.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti

najkasneje do 4. maja 1999 do 12. ure na
naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Od-
delek za razvoj informacijskega sistema, Bo-
jan Verbič, Šubičeva 4, Sl –1000 Ljubljana.

Na zunanji ovojnici, ki bo vsebovala lo-
čene ovojnice za posamezne sklope (če
ponudnik ne bo ponudil celotnega sistema)
mora biti jasno označeno: “Razpis št. 1 –
dobava opreme za Raziskovalni sektor” in

“Not to be opened before the tender ope-
ning session” – “ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb dne 4. 5. 1999).

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 4. maja 1999 ob 13. uri po
lokalnem času.

Odpiranja se lahko udeleži le po en poob-
laščeni predstavnik vsakega ponudnika.

Državni zbor Republike Slovenije

Following the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Commission on
Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 17/93) and in relation
with the Point 9, Para 1 of the Art. 55 of the
Law on Public Procurement (OG RS
24/97), the National Assembly of the
Republic of Slovenia, issues

Invitation to Tender for Supply
of the central CD ROM system, the

subsystem for document imaging and
archiving, and CD ROMs

Supply of the central CD ROM system
and the subsystem for document imaging
and archiving with CD ROMs is designed
for the upgrade of the Information System
at the Research Department at National
Assembly of the Republic of Slovenia. The
supply will be financed by the European
Commission from PHARE funds in the
framework of the COP 1997 programme
No. SL 97.3.4.1.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE
programme who offer to supply goods
originating from those countries.

1. Subject
The Invitation for tender is issued for the

selection of supplier(s) of following goods:
– LOT 1: Central static CD ROM server,
– LOT 2: Central CD ROM jukebox

server,
– LOT 3: Subsystem for document

imaging and archiving,
– LOT 4: CD ROMs.
Any tenderer may tender for complete

system or for separate lots. The tenderer is
bound by his offer for a period of 60 days
as from the final date for submission of
tenders. The supplies tendered must
confirm with the description set out in the
Technical Specifications.

The supplies must be delivered within
45 days after the contract is signed to the
following address: National Assembly of the
Republic of Slovenia, Information System
Developing Department, Mr Bojan Verbič,
Šubičeva 4, Sl - 1000 Ljubljana.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS
Manual, European Commission, September
1997). The conditions of contract will
comply with the General Regulations for
Tenders and the Award of Supply Contracts.
The Contracting Authority is not bound
either to accept the lowest or any offer or to
award any contract.
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3. Tender dossier
The offer must be in English and must

confirm with the following documents
1. Instructions to Tenderers for

Supply Contracts;
2. Special Tender Conditions for

Supply Contracts;
3. Technical Specifications;
4. Schedule of Prices;
5. General Regulations for Tenderers

and the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply

Contracts Financed from PHARE Funds
are attached for information only).

These documents constitute the
complete tender dossier and may be
obtained free of charge by written request
at the following address: National Assembly
of the Republic of Slovenia, Information
System Developing Department, Mr Bojan
Verbič, Šubičeva 4, Sl -1000 Ljubljana,
tel. +386 61/17 61 330, fax:
+386 61/12 58 160.

Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at
the above mentioned address at latest 20
days after the publication of this
Announcement in the Official Gazette of
RS and in the Official Journal of the
European Communities (OJEC)
respectively.

4. Clarification Meeting
A clarification meeting where all details

on operation of the existing Information
System will be clarified will be held on 13
April 1999 at 12 am at the following
address: National Assembly of the
Republic of Slovenia, Information System
Developing Department, Šubičeva 4, Sl –
1000 Ljubljana, Contact person: Mr Bojan
Verbič.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be

submitted at latest on 4 May 1999 at 12
am at the following address: National
Assembly of the Republic of Slovenia,
Information System Developing
Department, Mr Bojan Verbič, Šubičeva 4,
Sl –1000 Ljubljana.

The overall envelope containing
separate envelopes for different Lots (if
applicable) has to be clearly marked:
“Tender No 1 – Provision of Equipment for
Research Departement” and “Not to be
opened before the tender opening
session” – “ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb dne 4. 5. 1999).

The tenders will be opened in public
session on 4 May 1999 at 1 pm local time
at the same address.

Only one tenderer´s representative,
submiting the power of attorney, may
attend the opening session.

National Assembly
of the Republic of Slovenia

Št. 1/48-99 Ob-2038
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarska

fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva
60, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 1. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): edini ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Selecta, s.r.l., vlale
dell’Apenino u. 457-47-100 FORLI, Italija.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Gerbiče-
va 60.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: omisteril, 17.000 kg.

7. Pogodbena vrednost: 11,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Št. 404-08-13/99 Ob-2039
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1113 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: strokovna komisija
za izvedbo javnega naročila, ki je bila imeno-
vana s sklepom o pričetku oddaje javnega
naročila, št. 404-08-13/99 z dne 1. 2.
1999, je na podlagi prejete dokumentacije
ugotovila, da je za nakup vlečnih bobnov in
elementov za pritrditev sidra za vlečnico Vi-
ševnik II usposobljen samo en ponudnik.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila, št.
404-08-13/99 z dne 5. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zapušek Matjaž, s.p., Tri-
glavska c. 30, 4000 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, Vadbeni center Po-
kljuka, Rudno polje, 4247 Zg. Gorje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. vlečni bobni Graffer z nylonsko
vrvico – 18 kosov,

2. samopostrežno sidro – 18 ko-
sov.

7. Pogodbena vrednost: 1,334.340 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec je edini do-
bavitelj zadevnega blaga.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 26/99 Ob-2040
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Infor-
macijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu, 1. odstavku, 3. točki zakona o javnih
naročilih: sistemska programska oprema
osrednjega računalnika je intelektualna last-
nina IBM WORLD TRADE CORPORATION,
New York, USA, v Sloveniji pa je edini poob-
laščeni in usposobljeni ponudnik za to pro-
gramsko opremo izbrani izvajalec.

3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in usposobljenost dobavitelja,
– izkušnje naročnika z dobaviteljem,
– ekskluzivnost dobavitelja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBM Slovenija d.o.o, Trg re-
publike 3, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava celotnega opera-
cijskega sistema OS/390 verzija 2.6.

7. Pogodbena vrednost: 261,700.500
SIT v letu 1999.

8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 26/99 Ob-2041
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: predmet JN je
širitev osrednjega računalnika ki je intelek-
tualna lastnina IBM WORLD TRADE
CORPORATION, New York, USA, v Slove-
niji pa je edini pooblaščeni in usposobljeni
ponudnik za nadgradnjo te opreme izbrani
izvajalec IBM Slovenija.

3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in usposobljenost dobavitelja,
– izkušnje naročnika z dobaviteljem,
– izvedbeni rok,
– ekskluzivnost dobavitelja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBM Slovenija d.o.o., Trg
Republike 3, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: razširitev CMOS proce-
sorja tipa 9672 iz R34 na R44.

7. Pogodbena vrednost: tolarska proti-
vrednost 99.700 USA $ in uvozni ter mani-
pulativni stroški, skupaj 17,702.265 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 404-08-530/98 Ob-2165
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu 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 (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ključavničarstvo Špoljar Šte-
fan, s.p., Župnca št. 5, Novo mesto.
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6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 18 kosov drogov
za zastave.

7. Pogodbena vrednost: 564.165 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

564.165 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-528/98 Ob-2166
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu 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 (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Jerovšek Computers,
d.o.o., Breznikova 17, 1230 Domžale.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup digitalne kamere
Sony Mavica FD-7.

7. Pogodbena vrednost: 156.364 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

156.364 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-561/98 Ob-2167
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Trival antene, d.o.o., Ba-
kovnik 3, 1241 Kamnik.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 30 kom anten Tri-
val

7. Pogodbena vrednost: 3,031.455 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

3,031.455 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-560/98 Ob-2168
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska c. 50,
Ljubljana (TOK Brežice skladišče).

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup petroleja in olja
D-2.

7. Pogodbena vrednost: 389.825 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

389.825 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-559/98 Ob-2169
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EMG, d.d., Aškerčeva 4a,
3310 Žalec.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 20 kosov IBM tip-
kovnic PS/2 konektor UK verzija.

7. Pogodbena vrednost: 104.980 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

104.980 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-540/98 Ob-2170
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55. čle-
na ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: IVL, d.o.o., Brest 29a, 1292 Ig.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 5 kosov rotacij-
skih svetilk.

7. Pogodbena vrednost: 139.125 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

139.125 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-573/98 Ob-2171
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avto-Phone, d.o.o., Vojkova
58, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 5 kosov mobilnih
aparatov GSM – Nokia 6110.

7. Pogodbena vrednost: 514.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

514.500 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-593/98 Ob-2172
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gasilska oprema, d.d., Ko-
prska 94, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 3 kosov filtrov za
zaščitne maske RACAL CP 4.

7. Pogodbena vrednost: 4,999.747,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

4,999.747,20 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-548/98 Ob-2173
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
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oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Berton, d.o.o., Zasavska ce-
sta 27c, 4000 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup univerzalnega či-
stilca vode.

7. Pogodbena vrednost: 977.670 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

977.670 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-513/98 Ob-2174
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne 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: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup spomina SUN.
7. Pogodbena vrednost: 1,153.773 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

1,153.773 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-509/98 Ob-2175
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne 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: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MAOP, d.o.o., Moškričeva
39, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: vzdrževanje in uvedba
programskih paketov MFERAC.

7. Pogodbena vrednost: 4,688.360 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
4,688.360 SIT.

11.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-534/98 Ob-2176
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup tiskalnikov HP La-
serJet 1000.

7. Pogodbena vrednost: 297.266,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

297.266,80 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-515/98 Ob-2177
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne 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: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Procom, d.o.o., Kidričeva
53, Kranj.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava in montaža TK
opreme za povečavo ISDN NTC Bosch
ter nabavo slušalk in mikrofonov.

7. Pogodbena vrednost: 2,637.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

2,637.600 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-477/98 Ob-2178
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu 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 (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dvigalotehna, d.o.o., Pesni-
ca 44c, 2211 Pesnica.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup avtomobilskega
dvigala.

7. Pogodbena vrednost: 390.520,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

390.520,20 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-478/98 Ob-2179
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu 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 (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Izdelovanje bremenskih žič-
nih vrvi – Benedičič Žane, s.p., Alpska ce-
sta 43, 4248 Lesce.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup dvostremenske ve-
rige

7. Pogodbena vrednost: 66.528 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

66.528 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-431/98 Ob-2180
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. in 3. točki prvega odstavka
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) Trimo, d.d., Prijateljeva 12, Trebnje,
B) Arcont, d.d., Ljutomerska 29, G. Rad-

gona.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) bivalni kontejnerji proizvajalca Tri-

mo, d.d.,
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B) bivalni kontejnerji proizvajalca
Arcont, d.d.

7. Pogodbena vrednost:
A) 29,472.455,50 SIT,
B) 29,493.082,50 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
A) 29,472.455,50 SIT,
B) 29,493.082,50 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-481/98 Ob-2181
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu 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 (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prinsis, d.o.o., Stegne 35,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup usmerniških mo-
dulov.

7. Pogodbena vrednost: 1,297.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

1,297.800 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-479/98 Ob-2182
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 1. in 3. točki prvega odstavka
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pro Foto, d.o.o., Kolodvor-
ska 3, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup fotografske opre-
me – PENTAX.

7. Pogodbena vrednost: 860.363,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

860.363,90 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-529/98 Ob-2183
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo od-
dano po 7. točki prvega odstavka 55. člena
ZJN.

3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba javne-
ga naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Mizarstvo Pirc Janez, Drska
15, Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: nakup 30 kosov panojev s
stojalom.

7. Pogodbena vrednost: 536.760 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

536.760 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-558/98 Ob-2184
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo od-
dano po 7. točki prvega odstavka 55. člena
ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba javne-
ga naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Prinsis, d.o.o., Stegne 35,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: nakup 14 kosov usmerniških
modulov.

7. Pogodbena vrednost: 2,891.490 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

2,891.490 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-574/98 Ob-2185
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo odda-
no po 7. točki prvega odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba javne-
ga naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: JFM Elektronik, Drenov grič
152, Vrhnika.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: nakup 1 kosa mikrofona
SHURE UC 2 BETA 58 in 1 kosa UC 4.

7. Pogodbena vrednost: 193.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

193.250 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-575/98 Ob-2186
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TDKG Tomaž Cajhen, Ba-
kovnik 6, Kamnik.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup plastifikatorja Su-
perlam 450.

7. Pogodbena vrednost: 167.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

167.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-535/98 Ob-2187
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) IUV D, d.d., Vojčeva 1, 1360 Vrhnika,
B) Expres Metka Gole, s.p., Tržiška ul.

10, 8000 Novo mesto,
C) Dolenjka, d.d., Glavni trg 22, 8000

Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) 25 kosov moških rokavic,
B) 32 kosov namiznih prtov,
C) 68 kosov kuharskih, delovnih in

zaščitnih oblačil.
7. Pogodbena vrednost: A), B), C) skupaj.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
A) 202.100 SIT,
B) 106.000 SIT,
C) 280.509,60 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-570/98 Ob-2188
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 7. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avto-Phone, d.o.o., Vojkova
58, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 5 kosov mobilnih
aparatov GSM – Ericsson GA 628.

7. Pogodbena vrednost: 209.998 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

209.998 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-495/98 Ob-2189
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu 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 (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Protel, d.o.o., Stegne 11,
1117 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Bloška polica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: usposobitev strelišča
Bloška polica.

7. Pogodbena vrednost: 1,295.176 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

1,295.176 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-512/98 Ob-2190
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu 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 (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Arhe, d.o.o., Židovska ce-
sta 4, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup in montaža knjiž-
nih polic MODUL 75-100

7. Pogodbena vrednost: 1,045.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

1,045.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-492/98 Ob-2191
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne 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: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Procom Inženiring, d.o.o.,
Kidričeva 53, Kranj.

6. (a) Kraj dobave: skladišče v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup rezervnih delov
TK opreme vgrajene v centrih za ob-
veščanje.

7. Pogodbena vrednost: 3,998.978 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

3,998.978 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-501/98 Ob-2192
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne 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: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Procom, d.o.o., Kidričeva
53, Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Krško, Ptuj, Slovenj
Gradec, Ljubljana, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: priključitve TK vodov, in-
ternih številk na NTC, nakup vtičnih enot
in podmodulov, zamenjava stare pro-
gramske opreme in dograditev So pri-
ključkov.

7. Pogodbena vrednost: 3,286.907 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

3,286.907 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

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

Ob-2031
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: predmet JN so storitve vzdrževa-
nja in dopolnjevanja specifičnih aplikacij v
naročnikovem okolju, ki jih je edino izbrani
izvajalec usposobljen učinkovito in racional-
no izvajati.

3. Datum izbire: 11. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in usposobljenost dobavitelja,
– izkušnje naročnika z dobaviteljem,
– izvedbeni roki,
– zagotovljena kvaliteta storitev,
– ekskluzivnost dobavitelja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Noema Cooperating, Pod-
jetje za informacijski inženiring, d.o.o., Ti-
volska 40, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: or-
ganiziranje, načrtovanje in programira-
nje naročnikovih AM aplikacij.

7. Pogodbena vrednost: 8,100.000 SIT.
8., 9., 10., 11., 12.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-2032
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Infor-
macijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: predmet JN so storitve vzdrževanja
in dopolnjevanja specifičnih aplikacij v naroč-
nikovem okolju, ki jih je edino izbrani izvajalec
usposobljen učinkovito in racionalno izvajati.

3. Datum izbire: 11. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in usposobljenost dobavitelja,
– izkušnje naročnika z dobaviteljem,
– izvedbeni roki,
– zagotovljena kvaliteta storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IZID, d.o.o., C. Bratov Ru-
par 1, 4270 Jesenice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: or-
ganiziranje, načrtovanje in programira-
nje naročnikovih PL-1 aplikacij.

7. Pogodbena vrednost: 15,750.000
SIT.

8., 9., 10., 11., 12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
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Št. 466/4273 Ob-2037

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točka zakona o javnih naro-
čilih, se odda javno naročilo brez javnega
razpisa. Firma Westinghouse bo pripravila
in izvajala “Licensing Seminar” za URSJV
in pooblaščene organizacije. Na seminarju
bo firma Westinghouse predstavila projekt
modernizacije NEK – predstavitev obsega,
vsebine oziroma metodologije analiz, ki se
bodo izvajale v projektu zamenjave uparjal-
nikov in povečanja moči elektrarne. Za iz-
vajanje seminarja je usposobljen samo en
ponudnik – firma Westinghouse, ki edina
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 2. marec 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kvaliteta, edini možni dobavi-
telj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Westinghouse Electric Eu-
rope s.p.r.l., 20, Boulevard Paepsem,
1070 Brussels, Belgium.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
priprava in izvedba “Licensing Semi-
nar” za VRSJV in pooblaščene organi-
zacije, projekt modernizacije NEK
(predstavitev obsega, vsebine (metodo-
logije) analiz, ki se bodo izvajale v pro-
jektu zamenjave uparjalnikov in pove-
čanja moči.

7. Pogodbena vrednost: 21,943.219
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-2115

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, 61-29-12-921.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 2. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izbrani dobavitelj je eksluzivni
zastopnik za Slovenijo proizvajalca ATIS
ASSMANN Nemčija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malex, d.o.o., 1230 Dom-
žale, Dragomelj 34.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: registrofonske glave As-
sman.

7. Pogodbena vrednost: 4,012.623
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d. Ljubljana

Št. 49/99 Ob-2117

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
in 8. točki 55. člena zakona o javnih naro-
čilih.

3. Datum izbire: 19. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): za dodeljeno naročilo je uspo-
sobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo in ustreznimi
strokovnimi kadri ter zato, ker je to nestan-
dardna intelektualna storitev, pri kateri ce-
na ni bistveno merilo za izbiro izvajalca,
naročila in izvedbe tega naročila pa tudi ni
možno določiti brez sodelovanja izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Krško, Gub-
čeva 2, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programske opreme in zaš-
čite PC omrežja.

7. Pogodbena vrednost: 10,012.992 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-578/98 Ob-2193

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva 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: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zah-
tevanem roku in po ugodni ceni izvesti jav-
no naročilo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kemična čistilnica in pralni-
ca, Pacek Zdenko, s.p., Tovarniška 1,
8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
čiščenje odej.

7. Pogodbena vrednost: 702.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

702.900 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-525/98 Ob-2194

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva 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 (uteme-

ljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zah-

tevanem roku in po ugodni ceni izvesti jav-
no naročilo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IGEA, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izdelava projekta za razvoj informacij-
ske podpore pri varstvu pred nesreča-
mi.

7. Pogodbena vrednost: 1,850.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

1,850.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-506/98 Ob-2195

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 4.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zah-
tevanem roku in po ugodni ceni izvesti jav-
no naročilo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
p. p. 2613, 1109 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
dograditev SIJA na različnih lokacijah.

7. Pogodbena vrednost: 1,810.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

1,810.500 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Zbiranje predlogov

Št. 260-6/1/99 Ob-2144
Na podlagi 57. člena zakona o javnih

naročilih naročnik Splošna bolnišnica Dr.
Franca Derganca Šempeter pri Gorici ob-
javlja

zbiranje predlogov

za izvajanje (DDD):
– dezinsekcije,
– deratizacije
– dezinfekcije.
Izbrani izvajalec bo storitve opravljal na

lokaciji Šempeter pri Gorici in Stara gora za
dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Zainteresirani izvajalci naj pošljejo pi-
sne prijave najkasneje do 10. ure do 31.
3. 1999 na naslov Splošna bolnišnica Dr.
Franca Derganca Nova Gorica, Padlih
borcev 13a, Šempeter pri Gorici, faks
065/31-348.
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek

Št. 187/99 Ob-2212

V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
področje: izvajanje Strategije RS za vklju-
čitev v EU, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999; Ob-2005,
se popravijo tako, da pravilno glasijo na-
slednje točke:

5. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek v višini 5.000

Sestanek z zainteresiranimi izvajalci bo
ob 10. uri 31. 3. 1999 v pisarni referenta
za VPD (graščina), Padlih borcev 13a, Šem-
peter pri Gorici, kjer bosta predstavljena
vsebina in obseg razpisnih storitev.

V petnajstih dneh od sestanka bodo po-
nudniki predložili svoje predloge opravljanja
preventive in kurative DDD z naslednjimi po-
datki oziroma listinami (v originalu ali fotoko-
piji).

1. ime in naslov ponudnika;
2. dokazilo o registraciji, ki ni starejše

od 30 dni od datuma objave zbiranja pred-
logov,

3. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju, po-
stopku prisilne poravnave ali likvidaciji. Po-
trdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
objave zbiranja ponudb,

4. dokaz o nekaznovanosti odgovornih
oseb,

5. potrdilo o plačanih prispevkih in dav-
kih,

6. BON 1, 2 ali 3, ne starejši od 30 dni
od datuma razpisa,

7. reference,
8. izjavo, da sprejema plačilni rok naj-

manj 30 dni.
Z izbranim ponudnikom bo naročnik

sklenil pogodbo o izvajanju storitev in v njej
opredelil obveznost predložitve garancije
za dobro izvedbo posla v višini 2% od vred-
nosti storitev ter obveznost predložitve
ustreznih listin za snovi, ki se uporabljajo
pri izvrševanju storitev.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere za izvjalca nobenega od ponudnikov,
oziroma, da izbere izvajalca za vsako od
razpisanih storitev. Vse stroške v zvezi s
pripravo predlogov nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika je Mitja Po-
vodnik, VPD, tel. 065/31-811, int. 264.

Splošna bolnišnica Dr. Franca
Derganca, Šempeter pri Gorici

SIT ponudniki nakažejo s položnico na ŽR
50100-630-10014, sklic: 18
21113-7141009, namen: razpisna do-
kumentacija za projekt “Izvajanje Stra-
tegije RS za vključitev v EU – I”. Pri
dvigu dokumentacije je potrebno pred-
ložiti potrdilo o izvršenem vplačilu.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 1999
ob 10. uri na sedežu Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
II. nadstropje.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

Popravljena tretja alinea se glasi:
– reference: reference morajo izka-

zovati poznavanje slovenske zakonoda-
je, zakonodaje EU in držav članic EU za
obravnavano področje, poznavanje no-
motehnike, postopkov pred državnimi
organi in komunikacijske sposobnosti,
potrebna pravna in ekonomska ter os-
tala ustrezna znanja ter izkazovati do-
sedanje izkušnje in usposobljenost pri-
javitelja/ljev za pripravo in izvedbo in-
tegralnih projektov na regionalnem ni-
voju.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Popravek

Št. 185/99 Ob-2213

V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
področje: izvajanje Strategije RS za vklju-
čitev v EU, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-2003 se
popravi tako, da pravilno glasi naslednja
točka:

5. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek v višini 5.000
SIT ponudniki nakažejo s položnico na
ŽR 50100-630-10014, sklic: 18
21113-7141009, namen: razpisna do-
kumentacija za projekt “Izvajanje Stra-
tegije RS za vključitev v EU – 2”. Pri
dvigu dokumentacije je potrebno pred-
ložiti potrdilo o izvršenem vplačilu.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Popravek

Št. 186/99 Ob-2214

V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
področje: harmonizacija slovenske tehnič-
ne zakonodaje s tehnično zakonodajo, ve-
ljavno v državah članicah EU, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 19. 3.
1999; Ob-2004, se popravijo tako, da pra-
vilno glasijo naslednje točke:

5. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek v višini 5.000
SIT ponudniki nakažejo s položnico na
ŽR 50100-630-10014, sklic: 18

21113-7141009, namen: razpisna do-
kumentacija za projekt “Harmonizacija
slovenske tehnične zakonodaje s teh-
nično zakonodajo, veljavno v državah
članicah EU”. Pri dvigu dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o izvrše-
nem vplačilu.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

Popravljena tretja alinea se glasi:
– reference: reference morajo izka-

zovati poznavanje slovenske zakonoda-
je, zakonodaje EU in držav članic EU za
obravnavano področje, poznavanje no-
motehnike, postopkov pred državnimi
organi in komunikacijske sposobnosti,
potrebna pravna in ekonomska ter os-
tala ustrezna znanja ter izkazovati do-
sedanje izkušnje na področju harmoni-
zacije predpisov in izdelave ustreznih
analiz vplivov pri harmonizaciji za po-
dročje podjetniškega sektorja in ener-
getike, poznavanje vsebine delovnega
področja.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Popravek

V javnem razpisu za ugotavljanje spo-
sobnosti za dodelitev naročila blaga za po-
trošni medicinski material, Zdravstvenega
doma Ilirska Bistrica, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999,
Ob-1786, se v 5. (a) točki datum, do kdaj
je potrebno predložiti ponudbe, pravilno
glasi: do 9. 4. 1999.

Uredništvo

Ob-2119

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Inštitut za varovanje zdravja Re-
publike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljub-
ljana, faks 061/323-955.

2. (a) Kraj dobave: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega materiala na podlagi 50.
člena ZJN, v količini letne porabe na-
ročnika, okvirno navedene v razpisni do-
kumentaciji, skupaj s seznamom blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava v obdobju dvanajst mesecev, pred-
vidoma od aprila 1999 do aprila 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Inštitut za varovanje zdrav-
ja Republike Slovenije, vložišče, Trubarjeva
2, Ljubljana, tel. 061/1323-245, int. 113.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
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mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-41773.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 4. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, vložišče, so-
ba št. 001, Trubarjeva 2, Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 4. 1999 ob 12. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec
posla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravlja-
nju dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih 3 letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in dru-
gih zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazovana
s predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za
pravne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS), potrdilo banke, pri
kateri ima odprt žiro račun, o povprečnem
stanju na računu v zadnjih 6 mesecih DURS
(civilne osebe);

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, doka-
zano z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji:
– predložitev vzorcev po seznamu v

razpisni dokumentaciji,
– da je v zadnjih treh letih najmanj

eno leto pogodbeno oskrboval vsaj dva na-
ročnika po ZJN (reference),

– zagotavljanje celotnih letnih količin
blaga naročnika; 30 dnevni plačilni rok;
garantiranje popustov in drugih znižanj cen
v višini najugodnejših znižanj drugim kup-
cem; mesečno dostavljanje predračunov
ali cenikov v roku 2 dni po pozivu naročni-
ka; dostava blaga fco naročnik razloženo,
odzivni čas 3 dni (predložitev izjav),

h) bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT.

Pogoji in dokazila za njihovo
dokazovanje so izrecno določeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši glede na ocenjevano
enako kakovost vzorca artiklov.

Naročnik bo za sukcesivne dobave v
neformalnem postopku med izbranimi po-
nudniki izbral tistega, ki bo po delnem pre-
dračunu ponudil najnižjo ceno glede na
ocenjevano enako kakovost (merila).

10.
Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije

Ob-2120

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gra-
dec, faks 0602/42-393.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. izdelki iz tekstila:
1.1. bolniško perilo,
1.2. operacijsko perilo,
1.3. delovna oblačila in obuvala,
2. instrumentarij – splošni in spe-

cialni,
3. splošni drobni inventar.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. izdelki iz tekstila v skupni ocenjeni

vrednosti 18,500.000 SIT,
1.1. bolniško perilo v skupni ocenje-

ni vrednosti 9,000.000 SIT,
1.2. operacijsko perilo v skupni oce-

njeni vrednosti 4,500.000 SIT,
1.3. delovna oblačila in obuvala v

skupni ocenjeni vrednosti 5,000.000 SIT,
2. instrumentarij v skupni ocenjeni

vrednosti 4,500.000 SIT,
3. splošni drobni inventar v skupni oce-

njeni vrednosti 6,600.000 SIT.
Vse skupaj 29,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev

od dneva sklenitve pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, nabavna služba, Gosposvet-
ska 1, 2380 Slovenj Gradec, kontaktna
oseba Suzana Dolar, univ. dipl. ek., tel.
0602/503-409, faks 0602/42-393.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 1999
dalje, ob predložitvi dokazila o plačilu raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 51840-603-34212.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 4. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, nabavna služba, Gospos-
vetska 1, 2380 Slovenj Gradec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 1999 ob 11. uri, v knjižnici otroške-
ga oddelka (pritličje) Splošne bolnišnice
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije,

b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

d) poravnani davki in prispevki,
c) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) zagotavljanje 100% letne količine po-

samezne vrste razpisanega blaga,
h) plačilni pogoji,
i) dostava fco skladišče bolnišnice –

razloženo,
j) dostava cenikov,
k) dobavni čas,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo to

zahtevano),
m) kontrola kakovosti,
n) predložitev garancije za resnost po-

nudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
o) izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo posla v višini 10% pogod-
bene vrednosti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 23. 4. 1999.

Naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
bo priznana sposobnost, v neformalnem
postopku, izbral izvajalca, ki bo ob enaki
kakovosti oziroma zahtevnosti blaga ponu-
dil najnižjo ceno.

10.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 5/48 Ob-2121

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Center slepih in slabovidnih, Sta-
ra Loka 31, 4220 Škofja Loka, faks
064/616-309.

2. (a) Kraj dobave: Škofja Loka, Stara
Loka 31.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
(1. 4. 1999–31. 3. 2000).

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
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nje sposobnosti: CSS, Stara Loka 31,
Škofja Loka, Gartnar Meta.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 3. do 6. 4.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51510-603-30832, ali na blagajni zavo-
da.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: CSS, Stara Loka 31,
4220 Škofja Loka, tajništvo direktorja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Zavoda
CSS, Stara Loka 31, Škofja Loka.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena zakona o javnih
naročilih,

– pogoji, določeni z razpisno dokumen-
tacijo,

– cena.
9., 10.

Center slepih in slabovidnih
dr. Antona Kržišnika

Škofja Loka

Št. 217/99 Ob-2122

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
6310 Izola, 066/606-305.

2. (a) Kraj dobave: Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava reagentov in ma-
teriala za transfuzijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 40, 6310 Izola, uprava – tajništvo,
Biserka Benedetti, tel. 066/606-306 po
predhodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.000 SIT in se
plača virmansko na žiro račun:
51430-603-31364.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 4. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izo-
la, Polje 40, 6310 Izola, uprava – tajniš-
tvo, prevzemnica Biserka Benedetti.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika – odpiranje kvalifikacij-
skega in predmetnega dela.

7.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika, kontaktna oseba Rudi
Benko, dipl. ek., tel. 066/606-430.

10.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 404-08-14/99 Ob-2196

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, Ljublja-
na, faks 061/171-2148.

2. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Centralno
tehnično skladišče – Leskoškova ul. 6, Vo-
jašnica Franc-Rozman Stane, Ljubljana,
Moste-Polje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: rezervni deli za specialna vo-
zila PUCH in PINZGAUER, tovorna vozila
MERCEDES BENZ ter MB-UNIMOG izde-
lana za vojaške potrebe.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT v letu 1999.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
do 31. 12. 1999 za vrednost navdeno v
2.c točki.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Uprava za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba
Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, prvo nadst.
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 4. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS-12/99), na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 4. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, prevzemnik spre-
jemna pisarna - vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj, ponudba PUS-12/99 – doba-
va rezervnih delov za PUCH, PINZGAUER,
MB, MB-UNIMOG”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1999
ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– cenik rezervnih delov in
– pogodba s proizvajalcem zadevnih vo-

zil o generalnem zastopstvu za Republiko
Slovenijo ali pogodba z generalnim zastop-
nikom za Republiko Slovenijo ob predloži-
tvi te pogodbe ali izjava proizvajalca za za-
stopstvo v Republiki Sloveniji za zadevno
javno naročilo.

Ponudnikom, ki bodo po tem javnem
razpisu pridobili sposobnost, bo to ob iz-
polnjevanju drugih pogojev, upoštevano za
pridobitev koncesije za promet z vojaškim
orožjem in opremo do 30. 6. 2000 po 77.
členu zakona o obrambi (Ur. l. RS, št.
82/94, 44/97, 87/97).

9. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne inforamcije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo Repub-
like Slovenije, Kardeljeva ploščad 24,
kont. oseba Dušan Plavec, tel.
061/171-2561.

10. Datum in številka objave namere,
če je bila objavljena: do 30. 4. 1999.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 020-102/98-5 Ob-2197

1. Naročnik, naslov in številka telefak-
sa: Ministrstvo za okolje in prostor Dunaj-
ska cesta 48, Ljubljana, tel.
061/1787-422.

2. (a) Kraj dobave: Območje popotre-
sne obnove objektov oziroma območje ob-
čine Bovec, Kobarid in Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sveži beton, primeren
za takojšnjo vgradnjo v konstrukcije
(zidove, stebre, stropovi in drugo) no-
vih, nadomestnih in rekonstruiranih
objektov na območju popotresne ob-
nove.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
Cena se na podlagi tistih določb odred-

be o cenah in normativih za določanje grad-
benih del za popotresno obnovo (Ur. l. RS,
št. 59/98 in 9/99), ki se nanašajo na be-
tonerska dela, določa na podlagi dobavlje-
nih količin po kubičnih metrih in glede na
zahtevano marko betona.

3. Predvideni čas dobave: beton se do-
bavlja v skladu s programom popotresne
obnove objektov, ki ga v skladu z zakonom
o popotresni obnovi objektov in spodbuja-
nju razvoja v Posočju (Ur. l. RS, št. 45/98
in 67/98) sprejema Vlada Republike Slo-
venije. Ta program se šteje za razpisno
dokumentacijo.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: državna tehnična pisarna
Bovec - Kobarid,

(b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati
razpisno dokumentacijo: najpozneje do
2. 4. 1999.

(c) Stroški v zvezi z vpogledom v razpi-
sno dokumentacijo: za vpogled v program
popotresne obnove objektov se stroškov
ne zaračunava.
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ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Ob-2042

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Domplan Kranj, d.d., Bleiweisova
14, 4000 Kranj, faks 064/211-864.

2. Kraj izvedbe del: območje Mestne
občine Kranj.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja
100-milibarske plinovodne instalacije
za zemeljski plin in dimovodov v več-
stanovanjskih objektih na območju
Mestne občine Kranj.

Predmet razpisa:
a) plinovodna instalacija v stanovanjskih

objektih,
b) dimovodna instalacija v stanovanjskih

objektih.
Predviden obseg: 15 do 20 večstano-

vanjskih objektov.
Predvidena vrednost investicije:
c1) plinovodna instalacija: 4,000.000

SIT,
c2) dimovodna instalacija: 20,000.000

SIT.
(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: izgradnja

mora biti izvedena v obdobju od 15. 4.
1999 do naslednje kurilne sezone (roki
izvedbe bodo definirani v aneksih pogod-
be za posamezne objekte).

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Domplan Kranj, d.d., Bleiweisova 14,
4000 Kranj, pri g. Vencelju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo interesenti lahko dvignejo od ob-
jave v Ur. l. RS do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne

5. (a) Datum in ura, dokdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
oddane na naslov ministrstva najpozneje
do 6. 4. 1999 do 10. ure. Ponudbe se
oddajo osebno v vložišču (glavna pisarna)
ali po pošti. Ponudbe, ki bodo poslane s
pošto, morajo biti oddane priporočeno ali
s povratnico.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 1999 ob 10. uri, velika sejna
soba Ministrstva za okolje in prostor, II.
nadstropje, Dunajska cesta 48, Ljubljana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se
lahko prijavijo vse gospodarske družbe in
samostojni podjetniki posamezniki, ki iz-
polnjujejo z zakonom o graditvi objektov
predpisane pogoje za izvajalsko (gradbe-
no) podjetje (prvi odstavek 49. člena
ZGO) in imajo registrirano oziroma prijav-
ljeno dejavnost po SKD 45.210 in dejav-
nost za proizvodnjo in prodajo betona.

Gospodarska družba mora predložiti iz-
pis iz registracije pri pristojnem sodišču,
ki ni starejši od 30 dni in iz katerega je
razvidno predpisano izpolnjevanje pogo-
jev. Samostojni podjetnik posameznik pa
mora predložiti priglasitveni list krajevno
pristojne davčne uprave, ki prav tako ne
sme biti starejši od 30 dni.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): poleg dokazil o izpolnje-
vanju pogojev iz prejšnje točke mora vsa-
ka ponudba vsebovati še reference o po-
nudniku in izjava ponudnika, da bo na lo-
kaciji, ki jo zagotovi Državna tehnična pi-
sarna Bovec - Kobarid, uredil oziroma
postavil ustrezno betonarno v skladu s
predpisi.

Vsaka ponudba mora biti v zapečateni
kuverti, na kateri mora biti po vrsti jasno
označeno: “Ponudba za popotresno ob-
novo objektov - beton - ne odpiraj”, ime in
naslov ponudnika ter številka objave tega
javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

9. Druge informacije o naročilu: upo-
števane bodo le ponudbe, ki bodo v zape-
čatenih ovojnicah in v predpisani obliki in
ki bodo poslane pravočasno:

– iz ocenjevanja bodo izločene ponud-
be, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebi-
ne in oblike iz prejšnje točke ali ki bi bile
poslane po preteku roka iz 5. točke tega
razpisa ali ne bi vsebovale dokazila, da so
bile na pošti oddane pravočasno,

– iz ocenjevanja bodo tudi izločene po-
nudbe ponudnikov, ki so se že prijavili na
prejšnje razpise ministrstva in so se nana-
šale na gradbena dela popotresne obno-
ve (Ur. l. RS - Uradne objave, št. 41/98 in

47/98) in jim je bila sposobnost že priz-
nana.

– pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

10.
Republika Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor

dokumentacije mora prevzemnik nakazati
na blagajni Domplana ali ŽR 51500-601-
16114, po 10.000 SIT za vsako posamez-
no razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo in dokazila o sposobnosti do 7. 4.
1999 do 12. ure, ko bo javno odpiranje
ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti
predložena v zaprti kuverti, na naslov: Dom-
plan Kranj, d.d., PE Inženiring, Bleiweiso-
va 14, 4000 Kranj, s pripisom: “Ne odpiraj
– ponudba za instalacije v večstanovanj-
skih objektih”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih na-
ročnika, 7. 4. 1999 ob 12. uri.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene generalne pogod-
be po določilih 61. člena ZJN, z aneksi k
tej pogodbi pa bo definiran obseg in vred-
nost del po posameznih večstanovanjskih
objektih. Za vsak objekt bo izbrani izvaja-
lec po dostavljenem projektnem popisu in
ogledu objekta izdal predračun in opredelil
rok izvedbe. Plačila računov za opravljena
dela bodo izplačevana v roku 14 dni po
predložitvi dokumentov o zaključku del:

a) predpisanih preizkusov za plinsko in-
stalacijo in izjavo nadzora o zaključku del,

b) pozitivnega mnenja – izjave področ-
ne dimnikarske službe za izvedene dimno-
vodne instalacije.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): za preverjanje sposobnosti
morajo ponudniki predložiti:

a) registracijo za izvajanje razpisane vr-
ste del,

b) izjavo, da ne obstajajo razlogi po 40.
členu ZJN, po katerih bi bil ponudnik izlo-
čen iz izbire za najugodnejšega ponudni-
ka,

c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet,
e) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
f) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo

materiala za razpisana dela,
g) izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-

števal pogoje investitorja,
h) ugodnosti, ki jih ponudnik daje na-

ročniku.
10. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ker se dela izvajajo v naseljenih več-
stanovanjskih objektih, bo nespoštovanje
rokov dodatno sankcionirano.

Domplan Kranj, d.d.
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Javni razpisi

Št. 002-1/99 Ob-2139
Na podlagi odloka o proračunu Občine

Laško za leto 1999, sprejetega na seji Ob-
činskega sveta Laško, dne 3. marca 1999
in zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98)
Občina Laško objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov

na področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 1999 v Občini Laško

I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi, ki so organizi-
rani kot društva iz Občine Laško,

– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-
jo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge iz območja Občine Laško,

– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1998 bomo sofinancirali na-

slednje programe športa:
1. Športna dejavnost predšolske in os-

novnošolske mladine v vrednosti do
1,351.000 SIT:

– interesna športna dejavnost predšol-
skih otrok zlasti izvajanje programa Zlati son-
ček,

– interesna športna dejavnost osnovno-
šolskih otrok, ki ima značaj organizirane red-
ne vadbe v šolskem športnem društvu, izva-
janje programa Zlati sonček (1., 2. razred),
šport. značka II., III. medobčinska, regijska
in republiška tekmovanja po koledarju šol-
skih tekmovanj,

– ter akcije učenja plavanja in smučanja.
2. Programi športa mladine in odraslih

usmerjenih v tekmovalno kakovostni in vr-
hunski šport – šport v vrednosti do
6,426.000 SIT:

– sofinancirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj ligaških tekmovanj in rednega
športnega treniranja,

– sofinancirali bomo programe vrhun-
skega športa (kategorizirani športniki) za de-
lo z mlajšimi selekcijami.

3. Programi športno rekreativne dejav-
nosti v vrednosti do 3,496.000 SIT:

– sofinancirali bomo redno rekreativno
vadbo za vadbene skupine z najmanj 20
udeležencev,

– sofinancirali bomo propagandne akci-
je in prireditve, ki imajo športno rekreativni
značaj in občinska prvenstva.

4. Programi športno rekreativne dejav-
nosti upokojencev in invalidov v vrednosti
do 773.100 SIT:

– sofinancirali bomo redno športno re-
kreativno dejavnost društva upokojencev in
invalidov z delnim pokrivanjem najemnin za
objekte in naprave, stroškov tekmovanj in
prireditev.

5. Izobraževanje strokovnih kadrov v
vrednosti do 229.000 SIT.

– financirali bomo izobraževanje strokov-
nih kadrov v skladu s prioritetnimi potreba-
mi po strokovnih kadrih v občini za posa-
mezne športe.

6. Vzdrževanje in obnova športnih ob-
jektov v vrednosti do 2,300.000 SIT:

– sofinancirali bomo nujne vzdrževalna
in obnovitvena dela na športnih objektih
skupnega pomena v občini.

7. Izvedbo občinskih in drugih tekmo-
vanj do 1,328.000 SIT.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev in meril za financiranje
športa v občini. Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci z območja Občine Laško in
neprofitni izvajalci, ki so svoje programe iz-
vajali že v letu 1998.

IV. Prijava na javni razpis mora vsebo-
vati:

– naziv nosilca in izvajalca programa z
navedbo odgovorne osebe,

– odločbo o registraciji društva in žiro
račun društva,

– število vadbenih skupin oziroma tek-
movalnih selekcij in število vadečih v skupi-
nah po športnih panogah,

– skupno število članov v društvu, višina
letne članarine,

– seznam kategoriziranih športnikov,
– koledar oziroma razpored tekmovanj

in ligaških srečanj v občini, regiji, republiki,
– plan in koledar prireditev in športnih

akcij v društvu,
– pogodbe sklenjene s trenerji in stro-

kovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče skupi-
ne oziroma tekmovalne selekcije v društvu,

– poimenski seznam kandidatov za stro-
kovno izpopolnjevanje kadrov in program
izobraževanja,

– pogodbe sklenjene za uporabo in na-
jem športnih objektov, ki jih uporablja druš-
tvo ali klub in niso v lasti občine,

– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovi-
tvenih del na športnih objektih s popisi in
predračuni.

V. Rok za prijavo je do 10. aprila 1999
po objavi razpisa v Uradnem listu RS ter na
krajevno običajen način in pismenim obve-
stilom vsem športnim organizacijam v ob-
čini.

Prijave, ki ne bodo vsebovale zahtevanih
podatkov iz tč. IV, ne bodo upoštevane.

VI. Svoje prijave z zahtevanimi podatki
pošljete na naslov: Občina Laško, Mestna
ul. 2, 3270 Laško - s pripisom: “Šport 99“.

VII. Predlog za sofinanciranje športnih
društev pripravi občinska uprava, sprejme
pa odbor za družbene dejavnosti.

VIII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju športa.

Občina Laško

Ob-2158
Na podlagi 6. točke 82. člena zakona o

varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96)
in 5. člena odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave (v nadaljevanju: Uprava)

javni razpis
za zbiranje predlogov za izdelavo

programa subvencioniranja izgradnje
objektov in naprav obveznih lokalnih

javnih služb iz proračuna
Republike Slovenije v letu 2000

Predmet razpisa je subvencioniranje iz-
gradnje objektov in naprav obveznih lokal-
nih javnih služb z nepovratnimi sredstvi pro-
računa Republike Slovenije v letu 2000, na
naslednjih področjih:

1. ravnanje s komunalnimi odpadki - iz-
gradnja in sanacija odlagališč ter sortirnic
odpadkov za nadaljnjo predelavo - okvirno
300 mio SIT,

2. čiščenje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda - okvirno 300 mio SIT,

3. odvajanje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda - okvirno 200 mio SIT,

4. oskrba s pitno vodo - varovanje in
zaščita vodnih virov - okvirno 200 mio SIT.

Uprava si pridržuje pravico spremembe
navedenih okvirnih zneskov za posamezna
področja, kot tudi skupnega zneska.

II. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji -

lokalne skupnosti ali izvajalci ustrezne gos-
podarske javne službe, kot njeni pooblašče-
ni nosilci investitorskih poslov.

Lokalna skupnost se lahko prijavi pod
pogojem, da ima za področja, za katera
bodo porabljena sredstva subvencij, orga-
nizirano javno službo v skladu z zakonom o
gospodarskih javnih službah.

Za upravičenost prijave pod tč. I/2. in
I/3. mora lokalna skupnost dokazati, da v
letu 1999 preko ustreznega izvajalca javne
službe pobira na svojem območju takso za
obremenjevanje voda in, da je le-ta uveljav-
ljal oprostitev plačila takse, skladno z ured-
bo o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l.
RS, št. 41/95, 44/95 in 8/96).

III. Pogoji za subvencioniranje
Pod tč. I/1. bo Uprava obravnavala inve-

sticije s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki in sicer izgradnjo odlagališč ter ob-
jektov, s katerimi se zmanjšujejo količine in
nevarnostni potencial odpadkov, namenje-
nih za odlaganje oziroma odloženih odpad-
kov (sortirnice odpadkov, kompostarne, ob-
jekte za predpripravo odpadkov za nadalj-
njo predelavo, objekte za kontrolo količin
odpadkov za odlaganje, objekte za zmanj-
ševanje emisij iz odlagališč odpadkov, itd).
Sanacija odlagališč bo obravnavana samo v
primerih, ko se v postopkih sanacije upo-
števajo tehnične norme, ki jih določa pred-
log evropske direktive o odlagališčih
(COM(97)105 - final) in je v okviru sanacije
poskrbljeno za odlaganje odpadkov še naj-
manj za 5 let.

Pod tč. I/2 bo Uprava obravnavala samo
tiste investicije iz predmeta razpisa, za kate-
re je izdelana celovita rešitev odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda, ali ko gre za nadaljevanje investi-
cij, ki jih je Uprava že subvencionirala.

Pod tč. I/3 bo Uprava obravnavala samo
tiste investicije iz predmeta razpisa, za kate-
re je izdelana celovita rešitev odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda, ali ko gre za nadaljevanje investi-
cij, ki jih je Uprava že subvencionirala.
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Pod tč. I/4 bo Uprava obravnavala samo
tiste investicije iz predmeta razpisa, za kate-
re je izdelana celovita rešitev vodooskrbe,
ali ko gre za nadaljevanje investicij, ki jih je
Uprava že subvencionirala.

Uprava bo subvencionirala izbrane inve-
sticije praviloma do višine 50% vrednosti
izvajalskih pogodb, odvisno od izpolnjeva-
nja prednostnih kriterijev. Izjemoma bo ta
odstotek lahko višji, v primeru, da gre za
pospešitev dokončanja večletnih investicij,
ki jih je Uprava že sofinancirala v preteklem
obdobju, vendar skupen znesek subvencij v
razmerju do celotnega zneska investicije ne
more biti večji od 50%.

Predmet subvencioniranja niso stroški in-
vesticije do pridobitve gradbenega dovolje-
nja, enotnega dovoljenja za gradnjo oziro-
ma odločbe o priglasitvi del, stroški gradbe-
nega nadzora in stroški najemanja kreditov.

V primerih, ko gre za nadaljevanje inve-
sticije za katero so že bila odobrena sredst-
va subvencij iz proračuna Republike Slove-
nije, bo Uprava dodelila subvencije le, če
so pogodbene obveznosti iz preteklosti v
celoti izpolnjene.

IV. Način subvencioniranja
Uprava bo izbrane prijavitelje obvestila o

uvrstitvi na prioritetni vrstni red v okviru po-
sameznega predmeta razpisa in o predlaga-
ni višini subvencije za določeno investicijo,
kar bo podlaga za uvrstitev investicije in zne-
ska subvencije v program proračuna za leto
2000, pod postavko: “2136 - Komunalna
infrastruktura, javne službe in varstvo
okolja“.

Po sprejetju republiškega proračuna za
leto 2000 bo Uprava izdala sklep o dodelitvi
subvencij prejemnikom, ki bodo navedeni v
predmetni proračunski postavki in sicer v
višini, določeni glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in v skladu z veljavnim za-
konom o izvrševanju proračuna. V sklepu
bodo navedeni tudi pogoji, ki jih bodo mo-
rali prijavitelji izpolniti pred podpisom po-
godbe.

Lokalna skupnost, ki ne bo izpolnila v
sklepu določenih pogojev, se v naslednjem
letu ne bo mogla prijaviti na javni razpis za
subvencioniranje izgradnje objektov in na-
prav obveznih lokalnih javnih služb z nepo-
vratnimi sredstvi proračuna Republike Slo-
venije.

Uprava bo z izbranim prejemnikom sub-
vencije sklenila pogodbo o subvencionira-
nju pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse
zahteve določene v sklepu o dodelitvi sub-
vencije.

Svoje obveznosti po pogodbi bo Uprava
poravnavala v odobrenem deležu, po po-
godbeni dinamiki na podlagi zahtevkov pre-
jemnikov subvencij s priloženimi situacijami
in računi, potrjenimi s strani nadzornega or-
gana in odgovornega zastopnika lokalne
skupnosti.

Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.

V. Dokumentacija
Prijavitelj je v skladu z navodili v razpisni

dokumentaciji, dolžan predložiti naslednjo
dokumentacijo:

1. vlogo za dodelitev subvencije s po-
datki prijavitelja in podatki o investiciji na
predpisanem obrazcu,

2. dokaz o ustrezni organiziranosti javne
službe skladno z določili iz prvega odstavka
tč. II,

3. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
drugega odstavka tč. II,

4. investicijsko dokumentacijo za prijav-
ljeno investicijo,

5. veljavno lokacijsko dovoljenje ali od-
ločbo o priglasitvi del ali dokazilo, da je pri
pristojnem organu vložena vloga za enotno
dovoljenje za gradnjo za prijavljeno investi-
cijo,

6. izvleček iz projektne oziroma druge
dokumentacije, ki je sestavni del dokumen-
ta pod tč V/5,

7. izpolnjen vprašalnik o načrtovanih in-
vesticijah v komunalno infrastrukturo in pred-
videnem načinu njihovega financiranja, ozi-
roma dokazilo, da je bil izpolnjen vprašalnik
že poslan na Ministrstvo za okolje in pro-
stor.

Pred podpisom pogodbe bo moral pre-
jemnik subvencije predložiti še:

– gradbeno dovoljenje ali enotno do-
voljenje za gradnjo, če je to po zakonu po-
trebno,

– zapisnik o odpiranju ponudb in sklep o
izbiri najugodnejšega izvajalca na podlagi jav-
nega razpisa, oziroma argumentirano obraz-
ložitev za sklenitev neposredne pogodbe,
skladno z zakonom o javnih naročilih,

– pogodbo z izvajalcem del, skupaj s
ponudbenim predračunom.

Uprava si pridržuje pravico, da po svoji
presoji in na stroške prijavitelja naroči revizijo
tehnično-tehnoloških rešitev projektne doku-
mentacije, o čemer bo predhodno obvestila
prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo
strinjal z naročilom revizije, se bo štelo, da je
odstopil od prijave na javni razpis.

Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo razpisa od kandidatov zahteva
dodatne informacije, oziroma dodatno do-
kumentacijo. Če kandidat dodatnih informa-
cij ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloča na osnovi znanih podatkov.

VI. Kriteriji
Uprava bo pri vrednotenju vlog prednost-

no obravnavala investicije:
– pri katerih bo izkazana večja stopnja

pripravljenosti investicije za pričetek del,
– ki izhajajo iz meddržavnih obveznosti,
– ki varujejo okoljsko občutljiva območja

(jezera, morje, kraški svet, vodni viri, zava-
rovana območja, ali območja, ki so s pro-
storskim planom predvidena za zavarova-
nje),

– pri katerih je izkazana relativno večja
finančna udeležba lastnih sredstev.

Na posameznih področjih so prednostni
kriteriji še naslednji:

1. pri ravnanju s komunalnimi odpadki:
– ločeno zbiranje odpadkov in zagotov-

ljenost predelave tako zbranih snovi (papir,
steklo, plastika, kovine),

– izločanje biološko razgradljivih in ne-
varnih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo
organski ogljik, iz odpadkov, namenjenih za
odlaganje,

– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– življenjska doba naložbe in velikost

oskrbovane regije - za najmanj 20 let in za
najmanj 40.000 prebivalcev (izgradnja no-
vih centrov za ravnanje z odpadki mora za-
jemati tudi sanacijo obstoječih odlagališč);

2. pri čiščenju komunalnih odpadnih
voda :

– velikost čistilne naprave 15.000 PE in
več,

– velikost čistilne naprave med 2.000
PE in 15.000 PE,

– gospodarnost tehnoloških rešitev,
– doseganje zahtevane stopnje čiščenja

po veljavnih predpisih,
– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– izvedba celovite rešitve odvajanja in

čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda;

3. pri odvajanju komunalnih in padavin-
skih odpadnih voda:

– velikost kanaliziranega območja z naj-
manj 2000 prebivalci,

– priključitev širšega območja na že
zgrajeno čistilno napravo z ustrezno stopnjo
čiščenja,

– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– izvedba celovite rešitve odvajanja in

čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda;

4. pri oskrbi s pitno vodo:
– oporečnost in visoka stopnja ogrože-

nosti obstoječih vodnih virov,
– skladnost investicije s strateškimi us-

meritvami države,
– izvedba celovite rešitve vodooskrbe,
– vzporedno reševanje odvajanja in

čiščenja odpadnih voda,
– podpiranje regionalnih projektov ohra-

nitve poseljenosti podeželja.
VII. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijave v predpisani obliki

je - ne glede na vrsto prenosa - do 26. 4.
1999 do 15. ure.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami iz razpisne dokumen-
tacije je treba oddati na naslov: Uprava Re-
publike Slovenije za varstvo narave, Vojko-
va 1b. 1000 Ljubljana in sicer za vsako
investicijo posebej v zaprti kuverti z naved-
bo naslova pošiljatelja, predmeta prijave in
napisom: “Prijava na javni razpis za subven-
cije za leto 2000 - Ne odpiraj - Vloga!“.

Razpisna dokumentacija je kandidatom
na voljo vsak delovni dan od 29. 3. 1999
dalje med 13. in 15. uro na Ekološko raz-
vojnem skladu Republike Slovenije, d.d.,
1000 Ljubljana, Trg Republike 3, tel.
061/12-55-178, pri Poloni Dodič, proti pla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije v viši-
ni 15.000 SIT. Kandidati se lahko dogovori-
jo tudi za dostavo razpisne dokumentacije
po pošti.

Za dodatne informacije lahko kandidati
pisno zaprosijo Upravo Republike Slovenije
za varstvo narave. Odgovori na vprašanja,
pomembna za vse prijavitelje, bodo poslani
vsem prevzemnikom razpisne dokumenta-
cije za konkretno področje iz točke I. tega
razpisa.

Komisija bo v roku dostavljene in pravil-
no izpolnjene in označene vloge pričela od-
pirati dne 28. 4. 1999 in sicer po vrstnem
redu prispetja.

Uprava bo o izidu razpisa obvestila vse
prijavitelje v roku 45 dni po končanem odpi-
ranju.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava Republike Slovenije

za varstvo narave
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Št. 403-27/99 Ob-2050
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98),
proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 91/98) in v skladu z zakonom
o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport

razpis
za sofinanciranje mednarodnega

sodelovanja v letu 1999
1. Ministrstvo za šolstvo in šport bo v

letu 1999 sofinanciralo mednarodno sode-
lovanje obeh slovenskih univerz oziroma nju-
nih članic ter koncesioniranih visokošolskih
zavodov. Za sofinanciranje lahko kandidira
univerza oziroma koncesionirani visokošol-
ski zavod, ki predloži program mednarod-
nega sodelovanja.

2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Mini-
strstvo za šolstvo in šport namenilo za med-
narodno sodelovanje, je 40,000.000 SIT.

3. Prijave na razpis morajo vsebovati:
– pravno podlago za sodelovanje (med-

državni ali meduniverzitetni sporazum ali
drug formalno podpisani bilateralni ali multi-
lateralni dogovor),

– časovno natančno določen program
sodelovanja, utemeljen ob upoštevanju do-
ločil v 4. točki,

– nosilce in udeležence sodelovanja ter
– specifikacijo stroškov s predvidenimi

viri sofinanciranja.
Univerzi predložita ministrstvu usklajene

prijave članic in opredelita prioritete.
4. Ministrstvo bo pri izbiri upoštevalo na-

slednje oblike mednarodnega sodelovanja,
ki morajo biti razvidne iz programa:

– priprave na sodelovanje v programu
Evropske unije SOCRATES - ERASMUS v
študijskem letu 1999/2000,

– druge bilateralne in multilateralne de-
javnosti, pomembne za razvoj in kakovost
visokega šolstva.

5. Univerzi oziroma koncesionirani viso-
košolski zavodi pošljejo prijave na razpis do
19. aprila 1999, na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Sektor za visoko šolstvo,
Dalmatinova 2/14, Ljubljana, v zaprti ovoj-
nici, na kateri naj bo napisano: “Ne odpiraj -
prijava na razpis za sofinanciranje medna-
rodnega sodelovanja v letu 1999”.

6. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne prijave. Odpiranje prijav bo 22. apri-
la 1999, sklep o izbiri bo sprejet najkasneje
do 6. maja 1999. Ministrstvo bo univerzi ozi-
roma koncesionirane visokošolske zavode
seznanilo z izbiro in obsegom sofinanciranja
najkasneje do 14. maja 1999.

Ministrstvo za šolstvo
in šport

Št. 352-09-1/99 Ob-2140

Javni razpis
za izbiro izvajalca dimnikarskih storitev

1. Koncedent: Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola.

2. Predmet koncesije je izvajanje obvez-
ne gospodarske javne službe dimnikarskih
storitev na območju celotne Občine Izola.
Koncesionar mora zagotavljati izvajanje vseh
storitev, ki jih določa 3. člen odloka o nači-
nu izvajanja dimnikarske službe na območju

Občine Izola (Uradne objave, št. 12/98; v
nadaljevanju: odlok).

3. Koncesionar mora izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– gospodarska družba ali samostojni
podjetnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti iz 3. člena tega odloka.

– mora izpolnjevati pogoje za opravlja-
nje dejavnosti, kar dokazuje z ustrezno
upravno odločbo,

– mora razpolagati z zadostnim številom
strokovno usposobljenih delavcev za učin-
kovito opravljanje storitev iz 3. člena tega
odloka oziroma, mora zagotoviti opravljanje
določenih strokovno zahtevnejših storitev
(npr. meritve emisij), kar izkaže s sklenjeno
pogodbo z izvajalcem teh storitev,

– da zaposluje najmanj eno osebo s stro-
kovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnič-
ne ali druge ustrezne smeri, da ima certifi-
kat o strokovni usposobljenosti, katerega
pridobi pri pristojnem organu ter da ima naj-
manj tri leta izkušenj v dimnikarstvu,

– da zaposluje ustrezno število oseb s
IV. stopnjo izobrazbe dimnikarske smeri,

– da zagotovi strokovno in kadrovsko
sposobnost za vodenje katastra dimnikar-
ske službe ter razpolaga s primerno opre-
mo za vodenje katastra,

– da pripravi program izvajanja dimnikar-
ske službe za čas trajanja koncesije,

– da ima sklenjeno zavarovanje proti od-
govornosti za škodo, ki jo lahko povzroči
tretji osebi oziroma, da dostavi izjavo, da bo
sklenil zavarovanje proti odgovornosti za
škodo,

– da se izkaže v finančnem stanju, ki
omogoča izvajanje dejavnosti koncesije
(obrazec BON 1, BON 2, BON 3, ki ne
smejo biti starejši od 30 dni),

– da predloži osnovno ceno za svoje sto-
ritve, ki bo vključevala tudi koncesijsko da-
jatev, ki znaša najmanj 6% od storitve,

– da predloži ponudbo za višino in način
plačevanja povračila za koncesijo oziroma
koncesijske dajatve,

– da poda izjavo, da bo najkasneje do
podpisa koncesijske pogodbe odprl ločen
žiro račun za potrebe dejavnosti, ki se daje
v koncesijo ter da bo navedel izvajalca raču-
novodskih in knjigovodskih storitev (za de-
javnost, ki je predmet te koncesije),

– da poda izjavo, da bo v času trajanja
koncesijske pogodbe na zahtevo konceden-
ta ter na način, ki bo določen s koncesijsko
pogodbo, prenesel na koncedenta vso ra-
čunovodstvo in knjigovodstvo, ki se nanaša
na predmet koncesije,

– da poda bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT, ki bo veljala
120 dni (prvi dan veljavnosti je dan odpira-
nja ponudb),

– da poda izjavo, da bo v primeru zapo-
slovanja dodatnih delavcev prednostno upo-
števal izvajalce, ki so do uveljavitve konce-
sijske pogodbe po tem razpisu opravljali
dimnikarske storitve na območju Občine
Izola,

– da poda izjavo, da bo sodeloval pri
financiranju prireditve v okviru Meseca po-
žarnega varstva.

4. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje koncesije (originali oziroma over-
jene fotokopije),

– veljavne izjave iz 3. člena tega razpisa,
– osnutek koncesijske pogodbe,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti svojih storitev,
– ugodnosti, ki jih nudi.
5. Koncesija bo podeljena za čas petih

let. Začetek trajanja koncesijskega razmer-
ja se določi v koncesijski pogodbi.

6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete pri Dragiši Šumanskemu, Postojnska
3, Izola, tel. 066/480-224, ki je tudi kon-
taktna oseba za področje koncesije. Rok za
zbiranje ponudb je 30 dni. Rok začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

7. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov Občina Izola, Sonč-
no nabrežje 8, Izola, s pripisom “prijava na
razpis – koncesija za izvajanje dimnikarskih
storitev – ne odpiraj”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvo sre-
do po preteku roka iz 6. točke, in sicer ob
13. uri v prostorih Občine Izola, Sončno
nabrežje 8. Javno odpiranje ponudb bo vo-
dila komisija za izbor izvajalca dimnikarskih
storitev. O samem izboru bo odločal tajnik
občine z upravno odločbo.

Ob-2141
Na podlagi poslovnega načrta garancij-

skega sklada in pravil delovanja garancij-
skega sklada, Regionalni razvojni center ga-
rancijski sklad (v nadaljevanju: RRC GS) ob-
javlja v sodelovanju z Banko Koper, d.d., in
SKB Banko, d.d., Ljubljana - PE Koper

razpis
za dolgoročna posojila ter garancije za

dolgoročna posojila za projekte
malega gospodarstva

Predmet tega razpisa so sredstva za do-
delitev dolgoročnih posojil v skupni višini
300,000.000 SIT za katere bo RRC GS
Koper dodeljeval garancije v višini 50%
skupne vrednosti posojil, kar znaša
150,000.000 SIT.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročna posojila
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT;

– obrestna mera znaša TOM +4% na let-
ni ravni; doba vračanja posojila znaša od
najmanj 1 leta do največ 5 let;

– moratorij na vračanje posojila znaša
do največ 6 mesecev;

– prosilec mora imeti med viri financira-
nja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sred-
stev; prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki z garancijo RRC GS Koper v višini
50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji
banke.

2.2. Garancija
– vloga za posojilo je hkrati vloga za ga-

rancijo;
– garancija ne more presegati 50% po-

sojila, odobrenega pod pogoji pod 2.1. toč-
ko tega razpisa;

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS Koper z različnimi oblikami zavaro-
vanja v odvisnosti od stopnje tveganosti pro-
jekta.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročna posojila in garancije.
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Posojila in garancije se dodeljujejo za
naslednje namene:

– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme;

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov;

– nakup, ureditev in opremljanje zem-
ljišča za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis.
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednje tri pogoje: so člani Garan-
cijskega sklada pri Regionalnem razvojnem
centru (podpisana vloga za včlanitev ter pla-
čilo pristopnine v znesku 50.000 SIT);

– ustrezajo merilom za male gospodar-
ske družbe po 51. in 72. členu zakona o
gospodarskih družbah;

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin, ki so sofinancirale ustanovitev garancij-
skega sklada (trenutno: Piran, Izola, Koper,
Sežana).

V skladu s pravilnikom delovanja Garan-
cijskega sklada, članstvo v skladu ne pred-
stavlja avtomatično obveznosti RRC GS Ko-
per pri odobritvi posojila in garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev poso-
jila in garancij.

Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij

bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri

financiranja bo višja, katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih teh-

nologij, inovacije, nastop na tujih trgih, od-
piranje novih delovnih mest);

– ekološko naravnani;
– z boljšo boniteto.
6. Vsebina vloge za dodelitev sredstev

je razvidna iz obrazca: vloga za dodelitev
posojila in garancije, ki ga lahko člani skla-
da dobijo na naslednjih mestih:

– RRC Koper, Koper, Ferrarska 2, tel.
066/392-263,

– Sloveneta, d.o.o., Sežana, I, Tankov-
ske brigade 9, tel. 067/72-841.

Izpolnjene vloge z vso potrebno doku-
mentacijo se lahko oddajo na zgoraj nave-
denih mestih. Obravnavale se bodo le vloge
oddane na izvirnih obrazcih.

7. Rok za prijavo je odprt od dneva obja-
ve razpisa do dneva porabe sredstev oziro-
ma najkasneje 30. 9. 1999, RRC GS Ko-
per bo javno objavil datum porabe sredstev.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog: ustrezne in popolne

vloge bo obravnaval kreditni odbor RRC GS
Koper in izbrane banke enkrat mesečno.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
tev, bodo obravnavane v sklopu naslednje-
ga razpisa.

RRC GS bo pisno seznanil prosilca z
odločitvijo pristojnih organov v petnajstih
dneh po sprejemu odločitve.

10. Ostale informacije: vse ostale infor-
macije v zvezi s tem razpisom dobijo prosil-
ci na mestih naštetih v 6. točki tega razpisa.

Regionalni razvojni center Koper,
garancijski sklad

Št. 17/3-99 Ob-2142
Pedagoška fakulteta Univerze v Maribo-

ru, Koroška c. 160, razpisuje na podlagi
sklepa dekana

javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v

prostorih Pedagoške fakultete Univerze
v Mariboru, Koroška c.160

Pedagoška fakulteta Univerze v Maribo-
ru odda za nedoločen čas najboljšemu po-
nudniku, ki je bil izbran za organizacijo in
izvedbo subvencionirane študentske prehra-
ne v letu 1999 (na podlagi Uradni list RS,
št. 77/98 z dne 13. 11. 1998) v najem
poslovni prostor v izmeri 321 m2.

Izhodiščna najemnina za m2  znaša
1.000 SIT za gostinske prostore.

Interesenti lahko proti plačilu stroškov v
višini 5.000 SIT dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru, Koroška c. 160, soba
01/78, pri Karin Grbec. Stroški razpisne
dokumentacije se plačajo na račun Peda-
goške fakultete, št. 51800-609-1237 – za
razpisno dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo vsak dan med 10. in 12. uro
v prostorih Pedagoške fakultete Univerze v
Mariboru, Koroška c. 160, soba 01/78. O
času ogleda prostorov se dogovorijo s tajni-
kom Pedagoške fakultete Univerze v Mari-
boru.

Ponudbo za udeležbo na javnem razpisu
lahko interesenti vložijo v 15 dneh po objavi
razpisa. Ponudbi je potrebno priložiti:

– registracijo poslovne dejavnosti in do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti,

– dokazilo, da je bil izbran za organizaci-
jo in izvedbo subvencionirane študentske
prehrane v letu 1999,

– kratko poročilo o dosedanji dejavnosti
in usposobljenosti,

– dokazilo o poravnanih prispevkih in
davkih,

– dokazilo o plačani varščini za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT,

– izjavo banke.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponud-

nika:
– usposobljenost ponudnika za opravlja-

nje dejavnosti,
– višina ponujene najemnine za m2,
– raznovrstnost gostinske ponudbe,
– cena gostinskih uslug.
Komisija za oddajo poslovnega prostora

bo obravnavala samo popolne in pravilno
označene ponudbe, ki bodo prispele v pred-
pisanem roku. Javno odpiranje ponudb bo
naslednji delovni dan po preteku razpisane-
ga roka na sedežu Pedagoške fakultete Uni-
verze v Mariboru, Koroška c. 160, velika
sejna soba ob 12. uri.

Pedagoška fakulteta
Univerza v Mariboru

Ob-2143
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapira-

nju, d.o.o., na podlagi odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferjev iz sredstev proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/98) in v skladu z
Operativnim programom zapiralnih del Rud-
nika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., za leto 1999, objavlja

javni razpis
za subvencioniranje investicij iz

naslova odpiranja novih delovnih mest,
na katera se bodo prezaposlili presežni
delavci rudnika svinca in cinka Mežica

v zapiranju, d.o.o.
1. Naziv in sedež uporabnika: Rudnik

svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
Glančnik 6, Mežica.

2. Predmet razpisa: dodelitev subvenci-
je za sofinanciranje investicij, ki bodo v skla-
du z investicijskimi programi omogočile za-
poslitev presežnih delavcev Rudnika svinca
in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.

3. Višina sredstev razpisa: višina sred-
stev razpisa je določena z operativnim pro-
gramom zapiralnih del Rudnika svinca in cin-
ka Mežica v zapiranju, d.o.o., za leto 1999
oziroma v skladu z višino sredstev proraču-
na Republike Slovenije za leto 1999 dode-
ljenih Rudniku svinca in cinka Mežica v za-
piranju, d.o.o., za aktivne oblike prezapo-
slovanja. Predvidena so sredstva v višini
120,000.000 SIT s katerimi naj bi prejem-
nik zagotovil delovna mesta za 30 presež-
nih delavcev Rudnika svinca in cinka Meži-
ca v zapiranju, d.o.o.

Posamezni gospodarski družbi ali samo-
stojnemu podjetniku bodo sredstva dode-
ljena nepovratno največ do višine
120,000.000 SIT. Investicijski program
strokovno oceni komisija izbrana s strani
uporabnika.

4. Pogoji za prijavo na razpis: na javni
razpis se lahko prijavijo prosilci, ki bodo s
svojimi investicijskimi programi dokazali
možnost odprtja novih delovnih mest z za-
gotovilom, da bodo nanje zaposlili presež-
ne delavce Rudnika svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o. Nova delovna mesta mo-
rajo biti na lokaciji Občin Mežica, Črna na
Koroškem ali Prevalj.

Pogoj za prijavo na javni razpis je dvig
razpisne dokumentacije.

Prosilci morajo predložiti investicijski pro-
gram, izdelan v skladu s priročnikom za pri-
pravo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana, december 1991), oziroma z
navodilom za izdelavo investicijskega pro-
grama manjših naložbenih projektov (Inšti-
tut za ekonomiko investicij, Ljubljanska ban-
ka, d.d. Ljubljana, marc 1992).

Investicijski program mora zagotavljati,
da investitor v roku petih let ne bo izvajal
programa ugotavljanja trajno presežnih de-
lavcev.

V investicijskem programu mora biti na-
vedeno natančno število delavcev, ki jih na-
merava investitor na novo zaposliti z naved-
bo zahtevane stopnje in smeri izobrazbe.
Če investitor zahteva posebne delovne iz-
kušnje in znanja, naj navede tudi te. Če želi
investitor zaposliti delavce z zdravstvenimi



Stran 1652 / Št. 19 / 26. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

omejitvami, ali če je pripravljen na svoje
stroške prekvalificirati delavce, kolikor ni na
razpolago delavcev z zahtevano izobrazbo,
naj posebej navede.

5. Merila za dodelitev sredstev: sredstva
se bodo dodelila prejemnikom, ob izpolnje-
nih pogojih 4. točke tega javnega razpisa,
po naslednjih prednostnih merilih:

Prednost bodo imeli prejemniki,
1. katerih investicija se bo izvajala na

lokaciji industrijske cone Glančnik, Mežica,
2. ki bodo uvajali novo dejavnost v

lokalnem okolju,
3. ki bodo opravljali oziroma opravlja-

jo proizvodno dejavnost, vključno s pro-
izvodnimi storitvami,

4. kateri bodo omogočili zaposlitev
čimveč ljudem, najkasneje v letu 1999,

5. katerih proizvodnja je tržno zanimi-
va in ima možnosti razširitve,

6. ki imajo boljšo boniteto.
6. Obvezna vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati:
– investicijski program, izdelan v skladu

s 4. točko tega javnega razpisa in potrebna
dokazila, s katerimi so dokazane navedbe iz
investicijskega programa,

– fotokopijo priglasitvenega lista – 1/1
in 1/2 (za samostojne podjetnike);

– veljavno registracijo družbe oziroma
sklep o vpisu v sodni register,

– BON 1 za preteklo leto in BON 2, ki
ne sme biti starejši od 30 dni (za gospodar-
ske družbe),

– dokazilo o plačanih davkih, potrjen od
krajevno pristojne izpostave DURSA, ki ne
sme biti starejši od 30 dni (za samostojne
podjetnike),

– dokazilo o izpolnjevanju z zakonom
predpisanih pogojev za opravljanje prigla-
šene oziroma registrirane dejavnosti,

– bilanca stanja in izkaz uspeha za leti
1997 in 1998 (za gospodarske družbe),

– bilanca stanja in izkaz uspeha ter na-
povedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti z vsemi prilogami za leti 1997 in
1998 (za samostojne podjetnike),

– odločbo o odmeri davka iz dejavnosti
za leto 1998,

– izjavo, da prejemnik soglaša z bistve-
nimi elementi pogodbe,

– bonitete.
7. Način in rok prijave: vloge je potreb-

no dostaviti osebno ali poslati s priporoče-
no pošiljko na naslov Rudnik svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Me-
žica.

Rok za predložitev vlog je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti z oznako pošiljatelja ter z oznako:
Ne odpiraj – vloga” prezaposlovanje delav-
cev Rudnika svinca in cinka Mežica v zapi-
ranju, d.o.o.”

Komisija bo odpirala vloge na sedežu
uporabnika. Odpiranje ne bo javno.

8. Postopek ocenjevanja vlog: komisija
za ocenjevanje vlog bo prosilce, ki bodo
oddali nepopolne vloge v osmih dneh pisno
pozvala k dopolnitvi vlog. Rok dopolnitve je
8 dni. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v tem
roku se bodo zavrgle.

Komisija bo o dodelitvi subvencij obve-
stila prejemnika, ki bo izpolnjeval razpisne
pogoje, najkasneje v roku 45 dni od objave
javnega razpisa.

9. Razpoložljivost informacij: vsa dodat-
na pojasnila in informacije so na voljo na
sedežu Rudnika svinca in cinka Mežica v
zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Mežica
0602/35-419 vsak delovni dan od 7. do
11. ure, kjer lahko interesenti dvignejo raz-
pisno dokumentacijo (vzorec pogodbe in
seznam presežnih delavcev s kadrovsko
strukturo) proti plačilu 5.000 SIT, ki jih na-
kažejo na ŽR št. 51830-601-20119 Rud-
nik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.
Kontaktna oseba je Judita Škoflek.

10. Pritožbeni rok: predlagatelj vloge
lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa na naslov uporabnika.

Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o.

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 1001 La-2
Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93, dalje ZLPP) in v
skladu z uredbo o pripravi programa preob-
likovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l.
RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94 in
68/94) objavlja Podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino, inženiring in kooperacije Me-
talka Commerce, p.o., Ljubljana, Dalmati-
nova 2, program lastninskega preoblikova-
nja podjetja Metalka Commerce, p.o.

Program lastninskega preoblikovanja
Podjetja za zunanjo in notranjo trgovino, in-
ženiring in kooperacije Metalka Commer-
ce, p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2 je Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo odobrila dne 21. 12.
1998 z odločbo LP 01441/1998-ST in dne
18. 3. 1999 z dopolnilno odločbo št. LP
01441/2-1999-ST.

I. Splošni podatki o podjetju
1. Ime: Podjetje za zunanjo in notra-

njo trgovino, inženiring in kooperacije
Metalka Commerce, p.o., Ljubljana, Dal-
matinova 2.

2.  Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2.
3. Matična številka: 5111188.
4. Pretežna dejavnost: trgovina na de-

belo s kovinskim in elektrotehničnim bla-
gom.

5. Šifra podskupine dejavnosti: 070223.
II. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot družbeno

podjetje s 100% družbeno lastnino in polno
odgovornostjo pri Okrožnem sodišču v Ljub-
ljani, pod št. reg. vložka 1/02357/00.

III. Predvidena lastniška struktura po kon-
čanem lastninskem preoblikovanju:

– Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,

– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – 40%.
IV. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja
– prenos navadnih delnic na sklade druž-

benega kapitala – 40%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup družbenega kapitala –

40%.
V. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
Interna razdelitev
Metalka Commerce, p.o., poziva vse

upravičence iz naslova interne razdelitve (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja in podjetij katerih ima Metalka Com-
merce, p.o., delež), da v roku 30 dni po
objavi javnega poziva v časopisu Delo in na
oglasnih deskah v podjetju, vpišejo delnice
podjetja v zameno za lastniške certifikate
oziroma potrdila iz 25.a člena ZLPP (I. krog).
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok za
predložitev lastniškega certifikata oziroma
potrdila ne more sodelovati pri interni raz-
delitvi delnic podjetja. Če v navedenem ro-
ku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, name-
njenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v
10 dneh po zaključku vpisnega roka ugoto-
vila posebna komisija, bo z internim razpi-
som, objavljenim na oglasnih deskah v pod-
jetju, začel teči nov 30-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju Metalka Commerce, p.o. (II. krog).
Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj, oziroma sedaj Sloven-
sko razvojno družbo.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice oziroma potrdila po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Kolikor bo v pr-
vem krogu vpisanih in vplačanih več kot
20% vseh delnic, bo presežek certifikatov
in potrdil proporcionalno uporabljen za no-
tranji odkup.

Delnice pridobljene iz interne razdelitve
so neprenosljive 2 leti od pridobitve, razen
z dedovanjem.

Notranji odkup
Podjetje Metalka Commerce, p.o., Ljub-

ljana, Dalmatinova 2, poziva vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence podjetja, da
v roku 30 dni po objavi tega poziva v časo-
pisu Delo in na oglasnih deskah v podjetju
vpišejo in vplačajo delnice podjetja. Upravi-
čenci bodo delnice lahko vplačevali:

– v gotovini na poseben privatizacijski
podračun,

– z morebitnimi presežki lastniških certi-
fikatov in potrdil interne razdelitve.

Delnice se vplačujejo s 50% popustom,
vse delnice notranjega odkupa pa morajo
biti vplačane najkasneje v 4 nadaljnjih letih
od začetka programa, s tem da morajo biti
takoj vplačane delnice v višini 20% od na
Sklad RS za razvoj prenešenih delnic notra-
njega odkupa. Program je uspešen samo,
če pri njem sodeluje najmanj 1/3 zaposle-
nih v podjetju.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom delnic
podpisovali tudi pristop k delniškemu spo-
razumu – pravilom notranjega odkupa in so-
glasje k aktu o preoblikovanju družbe z vse-
bino statuta.
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Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa v skladu z določili
statuta in delniškega sporazuma.

Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku in
stečajni masi podjetja, tudi pravico do uprav-
ljanja.

VI. Vpisovanje in vplačevanje delnic

Tako delnice iz interne razdelitve, kot iz
programa notranjega odkupa, bodo upravi-
čenci lahko vpsiovali in vplačevali v kadrov-
ski službi podjetja na Dalmatinovi 2, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro. Gotovinska
plačila za delnice bodo vplačevali na
poseben privatizacijski podračun, odprt pri
Agenciji za plačilni promet, št.
50100-698-27419 z oznako: vplačilo dle-
nic notranjega odkupa podjetja Metalka
Commerce, p.o., Ljubljana.

VII. Dodatne informacije

Vse dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom, pogoji vpisa in vplačilom delnic
dobite na tel. 061/13-36-071. Kontaktna
oseba je Trobec Iztok.

VIII. Pravni pouk

Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri agenciji ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper dopolnilno odločbo Agen-
cije o odobritvi programa preoblikovanja se
vloži pri Agenciji Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

Metalka Commerce, p.o., Ljubljana

Sklepi o privatizaciji

Ob-2200

Na podlagi 16. in 17. člena zakona za-
ključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
206. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki se na
podlagi 1. člena ustavnega zakona za izved-
bo ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
33/91) uporablja kot republiški predpis – v
nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. statuta
Slovenske razvojne družbe je Nadzorni svet
SRD na svoji seji dne 4. 3. 1999 sprejel

sklep
o privatizaciji družbe gradbeno

podjetje Grosuplje d.d.

Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-2027
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah sklicujem

7. redno skupščino
družbe Kompas Design, d.d.,

ki bo 4. 5. 1999 ob 12. uri na sedežu
družbe, Dunajska c. 21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, 2 člana verifikacijske komisije in
se imenuje za notarja Bojana Podgorška po
predlogu uprave.

2. Poročilo o uresničevanju poslovne po-
litike družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
uresničevanju poslovne politike družbe za
leto 1998 v predloženem besedilu po pred-
logu uprave.

3. Zaključni račun družbe za 1998 s
predlogom delitve ugotovljenega dobička.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun za 1998. Ugotovljeni dobiček v višini
10,947.000 SIT se prerazporedi za pokri-
vanje izgub preteklih let.

4. Cilji poslovne politike in finančni načrt
družbe za 1999. leto.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagani
cilji poslovne politike s finančnim načrtom
za 1999. leto po predlogu uprave.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta po
predlogu uprave.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
sedanjim članom nadzornega sveta se kot
predstavniki delničarjev v nov nadzorni svet
družbe imenujejo Črtomir Vadnov, Darko Va-
lenčič in Danica Tadič.

Gradivo za 7. skupščio je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do
12. ure, poslano pa je tudi vsem delničar-
jem po pošti.

Utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti poslani upravi družbe v enem tednu po
objavi sklica skupščine na naslov: Kompas
Design, d.d., Dunajska 21, Ljubljana.

Pri točkah dnevnega reda, kjer je predvi-
deno tajno glasovanje, delničarji glasujejo
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vsto-
pu v skupščinski prostor. Ta bo odprt pol
ure pred pričetkom zasedanja skupščine,
ko se bo pričelo evidentiranje prisotnih.

Kompas Design, d.d.
direktorica

1. V gradbenem podjetju Grosuplje d.d.,
Ljubljana, Emonska 8, matična številka
5074746 se izvede prodaja prednostnih
delnic. V skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti je družba registrirana za splošna
gradbena dela.

1.1. Osnovni kapital družbe predstavlja
199.411 delnic z nominalno vrednostjo
10.000 SIT vsaka. Delnice so izdane v več
razredih in sicer:

– 27.201 prednostnih, kumulativnih,
imenskih delnic razreda A in

– 172.210 navadnih imenskih delnic
razreda B.

1.2. Delnica razreda A daje imetniku na-
slednje pravice:

– pravico do fiksne dividende v višini 4%
od nominalne vrednosti delnice, povečane
z indeksom rasti cen na drobno od dneva
izdaje delnic do 31.12. poslovnega leta, za
katero se dividende izplačujejo in sicer pred
izplačilom dividend na navadne delnice,

– pravico do plačila kumuliranih, neiz-
plačanih fiksnih dividend, preden so kakr-
šnekoli dividende izplačane imetnikom na-
vadnih delnic,

– pravico do enega glasu v skupščini
družbe in sicer le pri odločanju o razdelitvi,
pripojitvi, spojitvi, prenehanju družbe, pove-
čanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe ter pri prodaji, vlaganju ali zakupu
znatnega dela sredstev, če so te odločitve v
pristojnosti skupščine družbe,

– pravico do prednostnega poplačila iz
preostanka premoženja po likvidaciji ali ste-
čaju družbe pred poplačilom navadnih del-
ničarjev, in sicer do višine nominalne vred-
nosti delnice, povečane z indeksom rasti
cen na drobno od dneva izdaje delnic do
poplačila,

– z indeksom rasti cen na drobno se
revalorizira tudi znesek fiksne dividende za
posamezno leto in sicer se znesek fiksne
dividende revalorizira od 31.12. poslovne-
ga leta, na katero se fiksna dividenda nana-
ša, pa do dneva izplačila,

– delnice razreda A so prosto prenos-
ljive.

3. Prodajna cena prednostne delnice
razreda A, ugotovljena na podlagi cenitve,
znaša 9.486,50 SIT.

4. Javna prodaja delnic se opravi z jav-
nim zbiranjem ponudb.

Pravni pouk

Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se izroči ali pošlje Sloven-
ski razvojni družbi, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana.

NS SRD d.d.
predsednik
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Št. 298/99 Ob-2053
Uprava družbe Pinus, tovarna kemičnih

izdelkov, d.d., na podlagi 7.c člena statuta
družbe sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Pinus TKI, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 3. 5. 1999 ob 12.
uri, na sedežu družbe v Račah, Grajski
trg 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gano delovno predsedstvo, dva preštevalca
glasov, zapisnikarja in ugotavlja prisotnost
notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in

izvolitev novega nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave člana nadzornega sveta Androjna Ro-
mana, skupščina razreši Androjno Romana
članstva v nadzornem svetu z dnem spreje-
ma sklepa o razrešitvi na skupščini.

Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, se izvoli Hor-
vat Darko. Mandat novoizvoljenemu članu
nastopi z dnem imenovanja na skupščini in
mu poteče z rokom mandata ostalih članov
nadzornega sveta družbe.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan zase-
danja skupščine, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblaščenci in zastopniki morajo
prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za
glasovanje. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje, njihove pooblaščence in za-

stopnike pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s 7.J členom statuta
družbe pisno prijavijo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko in deponirajo pooblastila naj-
kasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pravilno
in pravočasno prijavljene udeležence prosi-
mo, da se ob prihodu na zasedanje skupš-
čine prijavijo v tajništvu družbe eno uro pred
pričetkom zasedanja, da bodo prevzeli gla-
sovalne lističe.

Gradiva
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v Ra-
čah, Grajski trg 21, vsak delovnik med 13.
in 14. uro.

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, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi, razen volil-
nih predlogov, ki jih ni treba utemeljevati.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi

bila sklepčna, se ponovi istega dne ob 13.
uri, v istih prostorih in z istim dnevnim re-
dom. Skupščina bo takrat veljavno odloča-

la, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Pinus TKI, d.d.
uprava

Ob-2054
Na podlagi 36. člena statuta družbe Var-

nost Novo mesto, d.d., uprava sklicuje

3. skupščino družbe
Varnost Novo mesto, d.o.o., Novo

mesto, Trdinova 6,
ki bo dne 18. 5. 1999 ob 9. uri v poslov-

nih prostorih v Novem mestu, Trdinova 6, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se preštevalca glasov: Ivan Šval,
Nevenka Pavlin.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1998 v predloženem be-
sedilu ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev stat-
uta.

Uprava ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta predloga skupščin, da spre-
jme naslednji sklep:

V 2. točki statuta se dodajo naslednje
dejavnosti:

DL 32.30 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike

G 52.72 Popravilo električnih gospodinj-
skih naprav

F 45.31 Električne inštalacije
J 67.20 Pomožne dejavnosti v zavaro-

valništvu in pokojninskih skladih
K 72.10 Svetovanje o računalniških na-

pravah
K 72.20 Svetovanje in oskrba z računal-

niškimi programi
K 72.40 Dejavnosti, povezane s podat-

kovnimi bazami
K 72.50 Vzdrževanje in popravila pisar-

niških in računskih strojev ter računalniških
naprav

K 72.60 Druge računalniške dejavnosti
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da

besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

4. 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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema 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 skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost Novo mesto, d.d.
uprava

Ob-2055
Energoengineering, d.d., podjetje za in-

ženiring, gradnjo in vodenje investicijskih
projektov, Ljubljana, Železna cesta 16, skli-
cuje

redno zasedanje skupščine družbe,

ki bo 3. 5. 1999 ob 12. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Železna cesta 16/I.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in prisotnosti posameznih oseb.
2. Izvolitev predsednika skupščine, no-

tarja, zapisnikarja in preštevalca glasov.
Predlog sklepa: na predlog direktorja

družbe skupščina izvoli in imenuje:
a) za predsednika skupščine – dr. Petra

Falatova,
b) za notarja – notarko Nado Kumar,
c) za zapisnikarja – Majo Hartner,
d) za preštevalca glasov – Catarino Oš-

laj.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta po predlogu uprave v predlože-
nem besedilu, ki postane sestavni del skle-
pa.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog večinskega
delničarja družbe se za naslednje štiriletno
mandatno obdobje izvolijo naslednji člani
nadzornega sveta družbe:

– dr. Falatov Peter,
– dr. Krömer Ekkehard,
– Miran Vidmar.
Skupščina ugotovi, da je mandat dose-

danjim članom nadzornega sveta prenehal.
5. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovni leti 1998 in 1999.
Predlog sklepa: na predlog večinskega

delničarja družbe se za revizorja družbe za
poslovni leti 1998 in 1999 imenuje KPMG
Slovenija, d.o.o.

Gradivo za skupščino in statut sta delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe.
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Delničar lahko za udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalne pravice poobla-
sti tretjo osebo, ki je dolžna pred pričetkom
zasedanja skupščine deponirati pooblastilo
na sedežu družbe.

Sklic zasedanja družbe je objavljen v
Uradnem listu RS in dodatno s pošto do-
stavljen delničarjem družbe.

Energoengineering, d.d.,
direktor

Ob-2056
Uprava FIT fizično in tehnično varovanje

Ljubljana, d.d., Mestni trg 7/II, Ljubljana,
vabi delničarje na

2. sejo skupščine
FIT varovanja Ljubljana, d.d.,

Uprava sklicuje skupščino dne 7. 5.
1999 ob 9. uri na sedežu družbe Mestni trg
7/II, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodne

ugotovitve sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-

cev glasov in zapisnikarja.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog uprave: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem sprememb in

dopolnitev statuta FIT varovanja Ljubljana,
d.d.

Predlog uprave: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta FIT varovanja Ljub-
ljana, d.d., v predlaganem besedilu.

5. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog uprave: v nadzorni svet se ime-

nuje
– Zdravkovič Hranislav – delničar,
– Markič Saša – zunanji član,
– Merzel Francka – predstavnik delav-

cev.
6. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu za leto 1998.
Predlog uprave: sprejme se letno poro-

čilo v predlagani obliki.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino se nahaja na upra-

vi podjetja vsak dan med 9. in 12. uro v
Ljubljani na Mestnem trgu 7/II pri upravi
družbe.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o vplačilu oziroma o vlo-
žitvi certifikata ali s pisnim pooblastilom del-
ničarja.

Vsak delničar ali pooblaščenec mora na-
javiti udeležbo najmanj 3 dni pred skupšči-
no v pisni obliki.

Udeleženec skupščine se prijavi pred
pričetkom skupščine v pisarni FIT varovanja
Ljubljana, d.d.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se počaka pol ure.

Čez pol ure je skupščina sklepčna, ne
glede na število prisotnih delnic.

FIT varovanja, d.d.,
predsednik uprave

Št. 31/99 Ob-2057
Kompas Bled, d.d., Turistično podjetje,

Ljubljanska c. 4, 4260 Bled, vabi delničarje
na

8. redno skupščino,

ki bo v petek, dne 7. maja 1999, ob 13.
uri v Hotelu Park na Bledu.

Dnevni red:
1. Imenovanje delovnih teles in ugotovi-

tev sklepčnosti.
Predlog: predsedujoči: po statutu direk-

tor podjetja.
Verifikacijska komisija: Mertelj Elica,

Ivanka Janjuševič.
Zapisnikar: po zakonu notar Stane

Krainer.
O predlogu glasuje skupščina z javnim

glasovanjem.
2. Poslovanje družbe v letu 1998, za-

ključni računi in poslovno poročilo.
Predlog sklepa: potrdi se zaključni račun

družbe in poslovno poročilo.
3. Razdelitev dobička družbe.
Predlog sklepa: dobiček se v celoti

razporedi v rezervni sklad.
4. Poslovni plan družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan

za leto 1999.
5. Volitve novih članov nadzornega

sveta.
6. Razno.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega

reda, lahko svoj pismeni predlog za obrav-
navo in predlog sklepa pošlje upravi naj-
manj 3 dni pred skupščino, le-ta bo odloča-
la o njegovi uvrstitvi na dnevni red. Poziva-
mo delničarje, da pošljejo pismeno tudi svo-
je predloge za člane nadzornega sveta.

Priložena gradiva: bilanca uspeha, bilan-
ca stanja, cilji poslovne politike, analitični
komentar, izkaz uporabe dobička.

Evidentiranje se začne ob 12.30 v hote-
lu Park.

Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z oseb-
no izkaznico in potrdilom o vpisu v držav-
ljanstvo RS. Pravne osebe morajo prezenti-
rati: izvod iz registracije, matično številko,
dokazilo o lastništvu delnic.

Prosimo vse delničarje, da s svojo pri-
sotnostjo prispevate k uspešni izvedbi
skupščine.

Kompas Bled, d.d.,
uprava

Ob-2091
Uprava družbe Gospodarski vestnik, za-

ložniške skupine, d.d., Dunajska cesta 5,
1000 Ljubljana, vabi delničarje na

5. sejo skupščine
družbe Gospodarski vestnik, d.d.,
ki bo v četrtek, 22. aprila 1999, ob 15.

uri, v veliki dvorani stolpnice Dela na Dunaj-
ski cesti 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu uprave.
3. Obravnava in sprejetje dnevnega re-

da.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.

4. Obravnava in sprejetje poročila o po-
slovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme poročilo o poslovanju družbe
za leto 1998 v predloženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o delitvi čiste-
ga dobička za leto 1998 in nerazporejene-
ga dobička iz leta 1994.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
meta delitev dobička za leto 1998 in delitev
nerazporejenega dobička iz leta 1994 v
predloženem besedilu.

6. Sprememba statuta družbe s poobla-
stilom upravi za povečanje kapitala družbe
Gospodarski vestnik, d.d., če pride do pri-
pojitve družbe Časnik Finance, d.o.o.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in mnenja nadzornega sveta se sprej-
me sklep o spremembi statuta družbe, tako
da se v statut vnese pooblastilo upravi za
povečanje kapitala družbe (odobreni kapi-
tal) v predloženem besedilu.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkažeta s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupš-
čina ponovno sestane. V drugem sklicu je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradivo in informacije v zvezi s skupšči-
no so na voljo v tajništvu uprave družbe.

Gospodarski vestnik,
založniške skupine, d.d.,

uprava družbe

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-2047
Ime javnega glasila: Naša kronika.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Kmečka družba, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,

d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.
Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris

Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Ste-
van Savič.

Ob-2048
Ime glasila: Viva.
Firma in sedež pravne osebe – izdajate-

lja: Studio moderna, d.o.o., Cesta 9. avgu-
sta 4, 1410 Zagorje.

Viri financiranja: prihodki od naročnine
in oglasov.

Organ upravljanja – direktorica: Livija Do-
lanc.
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Ob-2049
Ime javnega glasila: Zeleni val.
Viri financiranja: financiranje z oglaševa-

njem, delno iz občinskega proračuna.
Lastnik: 100% lastnik radijske postaje

Zeleni val je Boris Peterka, Mala vas pri
Grosupljem 21/a, 1290 Grosuplje.

Ob-2148
Ime javnega glasila: Radio Kranj.
Izdajatelj: Radio Kranj, Podjetje za infor-

miranje in ekonomsko propagando, d.o.o.,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Viri financiranja: prihodki od poslovanja.
Osnovni kapital družbe je sestavljen na

naslednji način:
– 42,10% zaposleni in bivši zaposleni v

notranjem odkupu,
– 47,90 Kmečki sklad 1, Stegne 21,

Ljubljana,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,

Mala ulica 45, Ljubljana.
Direktor družbe je Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta so:
– Sonja Zaplotnik – predsednica,
– Robert Bauman – član,
– Radovan Teslič – član.

Ob-2149
Ime javnega glasila: revije: Miki Miška,

Zajček Dolgouhec, Dumbo, Tom & Jer-
ry, Barbie, Pustolovske zgodbe in Med-
vedek Pu.

Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastnik: več kot 10% kapitala ima Eg-

mont International Holding A/S, København,
Danska.

Uprava:
– Zupanič Alenka kot direktorica,
– Merčun Marjana kot prokuristka,
– Rutishauser Peter kot prokurist.

Razne objave

Ob-2030
Stečajni dolžnik poziva upnike, da na

podlagi soglasja stečajnega sodnika, sklad-
no z določili 135. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. SFRJ,
št. 96/91), po katerem se vodi stečajni po-
stopek, prevzamejo nevnovčene terjatve
stečajnega dolžnika, v skupni knjigovodski
vrednosti 32,749.435,85 SIT.

Vsi razpoložljivi podatki o terjatvah se
nahajajo pri stečajnem dolžniku, kjer je mo-
žen njihov ogled po predhodni najavi na tel.
oziroma faks 061/1413-186.

Upniki lahko dajo pisne ponudbe o prev-
zemu terjatev s priporočeno pošto, v roku
15 dni od dneva te objave, na naslov stečaj-
nega dolžnika. Stečajni dolžnik bo vse po-
nudbe odstopil sodišču, ki bo odločilo o
ponudbah.

Stečajni upravitelj
Janez Žnidaršič

Ob-2046
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,

Ljubljana, Celovška 206, preklicuje police:
– obvezno zavarovanje (ZAO 2/97):

1058193, 1058194, 1058195, 1058329,
1058332, 1058272, 101823, 101824,
101828, 101829, 101830, 101831,
101832, 101833, 101834, 101835,

– zelene karte: 1047813, 1047835,
1047836, 1047837, 1047838, 1047867,
1047869, 1047870, 1047871, 1047874,
1047845,

– premoženjske police (ZAC 4/95):
21181, 21191, 21195, 21253, 21254,
21255,

– stanovanjske police (ZAC 5/95):
1003736, 1003737, 1004206, 1004212,
1004213, 1004214, 1004215, 1004216,
1004217, 1004218, 1004219,

– avto kasko (ZAK 2/95): 1002657,
1002658, 1002674, 1002800, 1002704,
1002706, 1002709, 1002710, 1002717,
1002718, 1002719,

– nezgodne police (ZAN 5/95):
1001754, 1001879, 1001880, 20250,
20251, 20252, 20253, 20254, 20255,
20256, 20257, 20258.

Skupno 67 polic.

ACI AVTO, Mariborska 202, Celje, pre-
klicuje izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1080420. g-18281

AVTOCENTER MEH D.O.O., Koroška
7/d, Velenje, preklicuje izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila št. A
1084748. g-18094

BIT, računalniški inženiring, Mala ulica
8, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico
št. 0159003, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. p-18046

Bombač Iztok, Jeranova 25, Ljubljana,
preklicuje priglastiveni list, opr. št.
28-0706/94, izdan 20. 5. 1994. p-18023

Društvo tabornikov, Zarnikova 3, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko v obliki Triglava. V
znaku je indijanski šotor, spodaj pa napis
ROD TRŠATI TUR Ljubljana, nad znakom
pa napis DRUŠTVO TABORNIKOV. V spod-
njem kotu je številka 2. s-18045

EMONEC ELEKTROMEHANIKA LUZAR,
Vanganelska 20, Koper, preklicuje obrtno
dovolenje št. 17/II/3-138/94, izdano 1. 3.
1996. g-18093

Hruban Damir - strugarstvo, Jesenice 7,
Jesenice na Dolenjskem, preklicuje prigla-
sitveni list, opr. št. 902-0501/94-3, izdano
1. 6. 1994. g-18262

Jagodič Anton, Podturn 3, Podplat, pre-
klicuje overjeno kopijo licence, sklep št.
4826-5369/LM64-1997, za vozilo reg. št.
CE C6-464, TIP-DEIMLER BENZ 22-35L.
g-18143

Lorex d.o.o., Dunajska 21 , Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z na-
pisom LOREX Lorex d.o.o. Ljubljana, pri X
je bila št. 4. s-18148

Mahmutovič Salko, Kosovelov trg 3, Ko-
per, preklicuje reprezentativno obrtno do-
voljenje št. 015906/0330/00-23/1995,
izdano 6. 3. 1995. g-18020

Mahmutovič Salko, Kosovelov trg 3, Ko-
per, preklicuje priglasitveni list, orp. št.
013-0007/93, izdan 8. 10. 1993.
g-18021

Metalgrad z.o.o., Jesenice 119, Jeseni-
ce na Dolenjskem, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z napisom Obrtna zadruga
“METALGRAD“ z.o.o. 68261 JESENICE
NA DOL. 11a. g-18254

Pečar Damjan, Prešnica 18, Kozina, pre-
klicuje obrtno dovolenje št. 018323.
g-18095

Plut Jank, s.p., Dol. Sušice 22, Dolenj-
ske Toplice, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 0381341/94. s-18157

Proj Matevž, d.o.o., Zbilje 4/c, Medvo-
de, preklicuje kopijo licence za mednarodni
javni prevoz stvari št. 690/22 za tovorno
motorno vozilo, reg. št. LJ J5-38F, izdala
GZS. s-18154

Rus Roman, Kamnik pod Krimom 40,
Preserje, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 28-0601/94 z dne 16.5.
1994. s-18256

Šimenc Janez, Žerjalova 24, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
27-1301/94, izdan 5. 10. 1994. s-18039

Tomažin Franc, s.p., Kukmaka 4, Velike
Lašče, preklicuje original odločbo in origi-
nal reprezentativno obrtno dovoljenje, št.
029649. s-18066

Urankar Stane, Prevoje 118, Lukovica,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
06-1030/94, izdan 15. 11. 1994.
g-18096

Vilfan Vid, Mlakarjeva ulica 45, Mengeš,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
06-1599/95, izdan 29. 3. 1995. s-18230

WOLF D.O.O., Leskovec 32, Škofja vas,
preklicuje tir certifikat, št. 1247 in 1250,
izdala Carinarnica Celje. g-18092

Žito Mlini d.o.o., Šmartinska 154, Ljub-
ljana, preklicuje kopijo licence za vozilo LJ
25-41A in original licenco št. 1157/24 z
dne 14. 1. 1998. p-18032

Abaza Bojan, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, potni list št. AA926247, izdala UE
Kranj. g-18241

Abaza Jan, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, potni list št. BA820406, izdala UE
Kranj. g-18242

Arnuš Alojz, Dragomelj 128, Domžale,
potni list št. AA 12563, izdala UE Domžale.
s-18194

Arsić Jožef, Pušča 24, Černelavci, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 803169, izdala
UE Murska Sobota. p-18067

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Artič Vinko, Morje 106/b, Fram, potni
list št. AA 857941, izdala UE Maribor.
p-18090

Bacaliu Agim, Herbersteinova 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 679252, izdala UE
Ljubljana. s-18130

Belin Janko, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list št. AA 455971. s-21075

Boh Tone, Černetova 4, Ljubljana, potni
list št. BA 287830, izdala UE Ljubljana.
s-18133

Bonjšak Bojan, Kozjanskega odreda 1,
Rogaška Slatina, preklic potnega lista, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 51/98, p-51022.
p-18039

Brizani Ilmije, Litostrojska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 85125. s-18192

Cener Zlatica, Dolič 69, Kuzma, potni
list št. BA 221477, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-18066

Centa Gregor, C. II. cesarjev 38, Ljub-
ljana, potni list št. BA 708418, izdala UE
Ljubljana. s-18279

Cvetič Branimir, Lenjinova 47 a, Srem-
ski Karlovci, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 52/95. p-18014

Černi Franc, Radovci 22, Grad, potni list
št. AA 620281. p-18002

Črešnik Vlado, Malgajeva ul. 5, Radlje
ob Dravi, potni list št. BA 0445675, izdala
UE Radlje ob Dravi. p-18091

Dasović Marko, Bezje 5, Kranjska Gora,
potni list št. BA 22144, izdala UE Jesenice.
s-18232

Dejković Nikolina, Zaklanec 13, Horjul,
potni list št. AA 594912, izdala UE Ljublja-
na. s-18186

Detela Boštjan, Bezje 3, Kranjska Gora,
potni list št. BA 661892, izdala UE Jeseni-
ce. p-18052

Dešić Fatime, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
potni list št. AA 61748, izdala UE Ljubljana.
s-18090

Erjavec Marija Vera, Turnerjeva 21, Ljub-
ljana, potni list št. AA 491719, izdala UE
Ljubljana. s-18055

Fon Miroslava, Orehovlje 1b, Miren, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 100884, iz-
dala UE Nova Gorica. g-18182

Francelj Jasminka, Tržaška 51/a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 449072, izdala UE
Ljubljana. s-18234

Frumen Verica, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, potni list št. BA 841172, izdala
UE Ljubljana. s-18087

Gabrijelčič Lukerija, Ložice 10a, Anho-
vo, maloobmejno prepustnico št. AI 44060,
izdala UE Nova Gorica. g-18059

Gabrijelčič Lukerija, Ložice 10a, Anho-
vo, potni list št. AA 783633, izdala UE Nova
Gorica. g-18058

Gavran Zdravko, Cankarjeva ulica 6, Ce-
lje, potni list št. BA 514255, izdala UE Celje.
p-18099

Gerzič Adnan, C. I. Istrske brigade 69,
Pobegi, potni list št. BA 577831, izdala UE
Koper. g-18181

Glavač Janez, Zaloška 78 A, Ljubljana,
potni list št. BA 239568. s-18341

Gospeti Jana, Petelinje 3, Dol pri Ljub-
ljani, potni list št. AA 938406, izdala UE
Ljubljana. s-18278

Gregorinčič Simona, Slavka Osterca 10,
Ljutomer, potni list št. BA 259760. p-18027

Huremović Šahza, Ul. bratov Učakar 96,
Ljubljana, potni list št. BA 102122, izdala
UE Ljubljana. s-18196

Huđek Dejan, Plešičeva 41, Ljubljana,
potni list št. BA 411970. s-18270

Ihan Igor, Kortina 10, Sv. Anton, Pobe-
gi, maloobmejno prepustnico št. AI
127301, izdala UE Koper. g-18043

Ilgo Miloš, Kristanova ulica 8, Ljubljana,
potni list št. BA 287133, izdala UE Ljublja-
na. s-18195

Jerković Stipo, Šempeter v Sav. dolini
35, Šempeter v Sav. dolini, potni list št. AA
965522, izdala UE Žalec. p-18053

Jesenko Ivanka, Hlevni vrh 11 F, Rovte,
potni list št. AA 437435. s-18344

Jesenko Valentin, Hlevni vrh 11 F, Rov-
te, potni list št. AA 437434. s-18345

Josifovič Radmila, Rozmanova ul. 24a,
Ilirska Bistrica, potni list št. AA 586225,
izdala UE Ilirska Bistrica. s-18067

Junkar Peter, Mala čolnarska 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 113401. s-18051

Junkar Tomaž, Mala čolnarska 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 735305. s-18052

Juričinec Damjan, Parmova 13, Domža-
le, potni list št. AA 694674, izdala UE Dom-
žale. s-18211

Jurjavčič Anica, Metoda Mikuža 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 589285. s-18056

Jurjevčič Blaž, Raskovec 31, Vrhnika,
potni list št. AA 195291, izdala UE Vrhnika.
s-18006

Kališek Karol, Trg svobode 33/b, Trbov-
lje, osebno izkaznico št. 78791. g-18243

Kleiderman Igor, Kidričeva ul. 16, Len-
dava, potni list št. BA 559074, izdala UE
Lendava. p-18047

Kobal Darko, Triglavska c. 21a, Bled,
potni list št. AA 329845, izdala UE Radovlji-
ca. g-18320

Kokanović Stevan, Kidričeva c. 55, Ve-
lenje, potni list št. BA 842391, izdala UE
Velenje. p-18048

Kolarič Huanita, Kvedrova ulica 5, Ptuj,
potni list št. AA 618476, izdala UE Ptuj.
s-18144

Kostanjevec Lidija, Valvasorjeva 20, Ma-
ribor, potni list št. BA 117346. p-18025

Krajnik Mojca, Dol 80 a, Dol pri Ljublja-
ni, osebno izkaznico, št. 101211. s-18251

Križnar Peter, Imovica 25, Lukovica, pot-
ni list št. AA 759785, izdala UE Domžale.
s-18240

Križnar Petra, Imovica 25, Lukovica, pot-
ni list št. BA 795585, izdala UE Domžale.
s-18239

Križnar Špela, Imovica 25, Lukovica, pot-
ni list št. BA 795584, izdala UE Domžale.
s-18128

Kristančič Aleš, Višnjevik 39, Dobrovo,
kmetijski vložek št. 1160, izdala UE Nova
Gorica. g-18325

Kristančič Aleš, Višnjevik 39, Dobrovo,
maloobmejno prepustnico št. AI 81417, iz-
dala UE Nova Gorica. g-18327

Krišto Belinda, Zelena pot 23, Ljubljana,
potni list št. BA 883388. s-18249

Krošlin Grozda, Podkraj 88, Hrastnik,
potni list št. AA 971171, izdala UE Hrast-
nik. s-18112

Kugler Drago, Janškovo selo 23, Vele-
nje, potni list št. BA 337664, izdala UE
Žalec. p-18089

Kugler Marija, Janškovo selo 23, Vele-
nje, potni list št. BA 471598, izdala UE
Žalec. p-18088

Kunešević Đojo, Brodarjev trg 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 522991, izdala UE Ljub-
ljana. s-18139

Labohar Jože, Stopnik 1, Vransko, potni
list št. BA 063886, izdala UE Žalec.
p-18064

Lesjak Rajko, Rudarjevo 1, Črna na Ko-
roškem, potni list št. AA 917043, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-18184

Lesnik Branko, Aškerčeva 5 d, Šoštanj,
potni list št. AA 956738. p-18004

Likan Uroš, Ul. M. Kogoja 1c, Nova Go-
rica, potni list št. AA 398267, izdala UE
Nova Gorica. g-18324

Lukan Mojca, Češnjice v Tuhinju 15, La-
ze v Tuhinju, potni list št. AA 84620, izdala
UE Kamnik. s-18191

Malek Aneta, Ul. V. prekomorske briga-
de 4, Celje, potni list št. BA 683846, izdala
UE Celje. p-18050

Martinjak Vlatko, Šolska 9, Limbuš, pot-
ni list št. AA 856719. p-18026

Meserko Matjaž, Šmartinska cesta 24,
Ljubljana, potni list št. BA 845472, izdala
UE Ljubljana. s-21077

Mikič Aljoša, Antoličičeva 20, Maribor,
potni list št. BA 633560. p-18031

Mljač Vladimir, Lokev 48, Divača, potni
list št. AA 0167589, izdala UE Sežana.
p-18068

Modic Zdenka, Albrehtova ulica 74,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 96421.
s-18260

Mujakić Edin, Dunajska 113, Ljubljana,
potni list št. BA 720044. s-18301

Muminovič Ekrema, Novi dom 48, Tr-
bovlje, potni list št. BA 497326. s-18002

Muster Suzana, Novinci 16, Vitomarci,
osebno izkaznico št. 123481. g-18132

Neziraj Nazljije, Dolinska c. 12/b, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI
110279. g-18253

Novoselec Peter, Maroltova 14, Ljublja-
na, potni list št. BA 290635. s-18206

Nučič Matija, Tesarska 2, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 876453, izdala UE Ljubljana.
s-18180

Okanovič Amir, C. Viktorja Svetina 8/b,
Koroška bela, potni list št. AA 661615, iz-
dala UE Jesenice. p-18073
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Oman Sandi, Novi svet 10, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 129034. s-18274

Orel Andrej, Trubarjeva 11, Nova Gori-
ca, preklic potnega lista, objavljenega vUr.
l. RS, št. 10/99, g-10025. g-18091

Perič Boštjan, Partizanska c. 42, Škofja
Loka, potni list št. BA 545412. s-18264

Pečnik Marija, Dolenjska 45/f, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 84666. s-18318

Plausteiner Ladislava, Ul. Pohorskega
bataljona 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
137224. s-18255

Pleničar Branko, Šegova ul. 6, Novo me-
sto, potni list št. AA 859532, izdala UE N-
ovo mesto. s-18189

Plevnik Sebastjan, Černetova 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 460412, izdalo MNZ
RS. p-18043

Plohl Gregor, Puhova 2, Ljubljana, potni
list št. BA 591436, izdala UE Ljubljana.
p-18071

Pokleka Sašo, Črtomirova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 144904. s-18244

Potočnik Tomaž, Struževo-del 47b,
Kranj, potni list št. BA 469610, izdala UE
Kranj. s-18005

Prah Igor, Brestovška 15, Rogaška Sla-
tina, potni list št. BA 742608, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. g-18042

Pralija Lidija, Cesta I. maja 67, Kranj,
potni list št. AA 648185, izdala UE Kranj.
p-18059

Radivojevič Zoran, Slavka Černeta 31,
Kranjska Gora, potni list št. BA 679205.
p-18003

Rama Igor, Opekarna 37, Trbovlje, potni
list št. BA 351325. s-18338

Rebolj Jaka, Kajuhova ulica 5, Kranj, pot-
ni list št. AA 301207, izdala UE Kranj.
s-18081

Rožman Barbara, Jankoviči 11/a, Adle-
šiči, osebno izkaznico št. 63999. p-18065

Ružnić Osman, Miklošičeva 13, Domža-
le, potni list št. BA 157579, izdala UE Dom-
žale. s-18080

Scharf Marko, Belokranjska 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 169132. s-18265

Simonič Vida, Orehovlje 1b, Miren, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 40581, izdala
UE Nova Gorica. g-18183

Skalar Jožefa, Spodnji trg 29, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 203603. p-18033

Skubic Liljana, Valvazorjeva 25, Šmart-
no pri Litiji, potni list št. AA 445929.
s-18258

Slimšek Jani, Prvomajska 4, Litija, potni
list št. BA 6294, izdala UE Litija. s-18193

Stanič Ivan Janko, Šišenska cesta 43,
Ljubljana, potni list št. AA 273409, izdala
UE Ljubljana. s-18008

Stoilović Terezija, Mikuše Gajeviča 6,
Kragujevac, potni list št. BA 656970.
p-18016

Stojić Goran, Kovinarska c. 20, Kamnik,
osebno izkaznico za tujce, št. AH 11366.
s-18028

Strajnšak Ksenija, Poljanski nasip 30,

Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1859.
s-18252

Strelec Manfred, Koželjskega ul. 1, Ve-
lenje, potni list št. BA 495907, izdala UE
Velenje. p-18070

Striković Miran, Reginčeva ul. 4, Kranj,
potni list št. AA 343747, izdala UE Kranj.
p-18017

Škofca Nadja, Mali vrh 6, Globoko, pot-
ni list št. BA 822174. s-18145

Škraban Marija, Ljubljanska c. 80, Dom-
žale, potni list št. AA 960780, izdala UE
Domžale. s-18165

Štefula Olga, Scopolijeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 52450. s-18319

Ščulija Drako, Jakopičeva ul. 30, Kam-
nik, potni list št. AA 289265, izdala UE Kam-
nik. s-18140

Tancar Sorensen Nikolaj, C. revolucije
4, Jesenice, potni list št. AA 785099, izdala
UE Jesenice. p-18058

Tekavčič Vida, Podcerkev 31, Stari trg
pri Ložu, potni list št. AA 998949, izdala UE
Cerknica. g-18329

Todorović Boško, Pri mostičarjih 13,
Ljubljana, potni list št. AA 596868, izdala
UE Ljubljana. s-18077

Uzejrović Azira, Ul. Franca Benedičiča
2a, Jesenice, potni list št. AA 662396, iz-
dala UE Jesenice. p-18057

Vidovič Darja, Gorjupova 16, Ljubljana,
potni list št. BA 109986, izdala UE Ljublja-
na. s-18226

Žagar Ana, XXX. divizije 18, Lucija, potni
list št. AA 511217, izdala UE Piran.
g-18322

Žagar Jerko, XXX. divizije 18, Lucija, pot-
ni list št. AA 201635, izdala UE Piran.
g-18323

Žnidarič Lidija, Mlekarniška 14, Maribor,
potni list št. AA 548712, izdala UE Maribor.
p-18087

Žnidarič Tine, Mlekarniška 14, Maribor,
potni list št. BA 733794, izdala UE Maribor.
p-18086

Žnidaršič Ciril, C. revolucije 12, Jeseni-
ce, osebno izkaznico št. 147249. p-18061

Ankele Borut, Bratov Praprotnik 32, Na-
klo, vozniško dovoljenje, S-638102, reg.
št. 14837, kat BGH, izdala UE Kranj.
g-18292

Ankele Matej, Bratov Praprotnik 32, Na-
klo, spričevalo o končani OŠ Simon Jenkov
Kranju, izdano leta 1995. g-18309

Avguštin Alojz, Koritno 8/c, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2758, izdala UE Ptuj. g-18135

Babič Nevenka, Ivana Suliča 16/a, Šem-
peter, vozniško dovoljenje. s-18114

Babnik Marija, Male vrhe 8, Ivančna Go-
rica, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 14/99, s-14357.
s-18236

Babnik Marija, Male vrhe 8, Ivančna Go-
rica, preklic študentske izkaznice, objavlje-
ne v Ur. l. RS, št. 14/99, s-14358.
s-18237

Bajc David, Studeno 70, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11149, iz-
dala UE Postojna. g-18201

Bale Ana, Sveti vrh 6, Mokronog, delov-
no knjižico. g-18207

Baloh Barbara, Dovje 87, Mojstrana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8380.
s-18064

Banko Milica, Jemčeva 7, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 615575,
reg. št. 23401, izdala UE Domžale.
s-18084

Belec Kristjan, Adrijanci 1, Petrovci, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gozdarske v Po-
stojni, izdano leta 1997. s-18205

Belovič Mitja, Dvoržakova 15/a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
209803, reg. št. 25961, izdala UE Domža-
le. s-18332

Bernik Rogič Aleš, Brilejeva 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 8000.
s-18089

Bertok Vilma, Polje 7/a, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9351, izdala UE
Izola. g-18109

Bertoncelj Bojan, Otoki 15, Železniki,
spričevalo 4. letnika Tehniške šole za stroj-
ništvo v Ljubljani, izdano leta 1978.
s-18259

Bezjak Jana, Bukovci 104/a, Markovci,
študentsko izkaznico št. 3321, izdala Nara-
voslovnotehniška fakulteta. s-18187

Bizjak Andrej, Pod Trško goro 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 24744. g-18170

Blažko Miroslav, Draga 3, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 580, izdala
UE Hrastnik. g-18314

Blaznik Jernej, Koroška 33, Radlje ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ
Muta, izdano 5. 6. 1995. p-18081

Božič Igor, Izletniška pot 8, Koper, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna št.
02/13-1394/85-96. g-18126

Božičnik Dušan, Klavčičeva ul. 2, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4655, izdala UE Kamnik. g-18171

Bodlaj Mojca, Pokopališka ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
92245, reg. št. 182485, izdala UE Ljublja-
na. s-18238

Bogdanović Dejan, Kapca 123, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
9241, izdala UE Pesnica. p-18049

Boškin Nina, Podgorje 11 B, Podgorje,
spričevalo 4. letnika Srednje veterinasrke
šole v Ljubljani, izdano leta 1984, na ime
Baloh Nina. s-18225

Brejc Simona, Ul. Molniške čete 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298186, reg. št. 226417, izdala UE
Ljubljana. s-18104

Brejc Simona, Ulica Molniške čete 15,
Ljubljana, študentsko izkaznico št.
27003958, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. s-18105

Druge listine
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Bročič Janja, Senožeti 108, Dol pri Ljub-
ljani, delovno knjižico. s-18044

Bukovec Janez, Križišnikova ulica 2,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320406, reg. št. 140019, izdala UE
Ljubljana. s-18034

Ceglar Peter, Javorje 24, Obrov, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16071,
izdala UE Sežana. g-18009

Centrih Melani, Mariborska 37/c, Ptuj,
diplomo Filozofske fakultete, št. 1744/
79-80, izdana 18. 6. 1980. g-18019

Cigoj Sebastjan, Na Zelenici 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 42854.
p-18045

Cirila Pavlin, Podpeška cesta 212, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 261674, reg. št. 20765, izdala
UE Ljubljana. s-18121

Culjkar Anjolka, Stična 48, Ivančna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15589, izdala UE Grosuplje. s-18071

Čekić Milorad, Grbavci 70, Jugoslavija,
delovno knjižico. s-18175

Čeman Alma, Pot na Rakovo Jelšo 325,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
942. s-18342

Černe Nada, Cankarjeva 52, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
s-18113

Čokelc Sonja, Sp. Tinsko 8, Loka pri
Žusmu, spričevalo 1. letnika Srednje go-
stinske šole Celje. p-18085

Čuk Marjan, Štanjel 52, Štanjel, zaključ-
no spričevalo OŠ, za šolsko leto 1983/84.
g-18124

Dževerdanovič Zoran, Celovška 9, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 43338.
p-18075

Dacinger Karolina, Stranske Makole,
Makole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8282. g-18286

Deržek Janez, Veliko Mlačevo 45 A, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 6392. s-18229

Dervarič Danijela, Brezovec pri Polju 17,
Buče, indeks VŠHT Portorož, za šolsko leto
1998/99. g-18018

Dolžan Marko, Slovenska cesta 51/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145886, reg. št. 14631, izdala UE
Ljubljana. s-18275

Dolžan Marko, Slovenska cesta 51a,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna št. 02/13-845/97, izdala Luš-
ka kapetanija Koper. s-18276

Dolenc Robert, Imovica 7, Domžale, za-
varovalno polico št. 608030, izdala Zavaro-
valnica Tilia. s-18049

Dolenc Romana-Ana, Mlakarjeva ulica
71, Trzin, zavarovalno polico, št. 577924,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-18334

Drnovšek-Praznik Mihaela, Ul. talcev 42,
Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 949913, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-18060

Drole Silvester, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-18115

Dumančić Tomica, Cesta prekomorskih
brigad 2/a, Šempeter pri Gorici, vozniško
dovoljenje, kat. BGH. g-18311

Eder Nina, Brilejeva 2, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2984. s-18339

Fabjan Marija, Glinškova ploščad 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 168908, št. reg. 73407. s-18257

Ferič Mira, Ob žici 5, Ljubljana, delovno
knjižico, izdana na ime Jurič Mira. s-18134

Fettich Martin, Topniška ulica 35 c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297681, št. reg. 212508. s-18268

Flis Rok, Arclin 82, Škofja vas, vozniško
dovoljenje, št. 38881. p-18020

Frank Igor, Prvomajska ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
100919, št. reg. 119701. s-18328

Franko Alenka, Potrčeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
449293, reg. št. 150922, izdala UE Ljub-
ljana. s-18199

Frantar Barbara, Zg. Brnik 146, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087406, št. reg. 46599, izdala UE Kranj.
g-18221

Galac Jožef, Slovenska 3, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 26172.
g-18209

Golob Darja, Mali vrh 21/i, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12850,iz-
dala UE Brežice. p-18096

Golob Jernej, C. prekomorskih brigad
60, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-18116

Goršič Polonca, Mivka 2, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kemij-
ske šole-smer tehniško metalurška šola, iz-
dano leta 1984, na ime Pokovec Polonca.
s-18273

Gril Amanda, Čopova 7, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 39833. p-18042

Grlj Denis, Topole 85, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABEFGH, št. S
1100394, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-18235

Grozdanić Veljko, Liminjanska 2, Porto-
rož, veteransko izkaznico, št. 2111/97.
g-18280

Hartman Petra, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. s-18086

Holc Marija, Gregorčičev drevored 13,
Ptuj, vozniško dovoljenje, št. 24614, izdala
UE Ptuj. g-18248

Holcman Katarina, Glavni trg 14, Ljuto-
mer, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. s-18076

Horvat Samo, Stročja vas 85, Ljutomer,
spričevalo Srednje strojne in tekstilne šole,
izdano v šolskem letu 1995/96. g-18014

Horvat Stanko, Ulica Dr. F. Kovačiča 6,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, št. 9860, iz-
dala UE Ljutomer. g-18202

Hozjan Boštjan, Jakobovo naselje 32,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
34232. g-18101

Hribar Majda, Vrhpolje 192, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika, šolsko leto
1991/92 in 1992/93. g-18287

Hribar Rosana, Gorenje mokro polje 15,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32150, izdala UE Novo mesto. g-18315

Iglič Gašper, Preglov trg 10, Ljubljana,
mesečno vozovnico, št. 27503. s-18231

Ivanuša Vlado, Cvetlična 8, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3481,
izdala UE Ormož. g-18167

Jamnik Gregor, Jakčeva 21, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36064, izdala UE Novo mesto. s-18131

Jerin Franc, Javorje pri Blagovici 2, Bla-
govica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1160066, reg. št. 24263, izdala UE
Domžale. s-18004

Jerković Stipo, Šempeter v Sav. dolini
35, Šempeter v Sav. dolini, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1171014, izdala UE
Žalec. p-18054

Jerkovič Stipo, Šempeter 35, Šempeter
v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, št.
1171014. p-18021

Jukič Marija, Obala 126, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7388, izdala
UE Piran. g-18100

Jurgec Jože, Kerševa 10, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 38977, iz-
dala UE Celje. p-18022

Jurič Bojan, Loperšice 10, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8230.
g-18013

Jusič Jože, Ulica Bratov Banik 11 A,
Ljubljana, preklic vozniškega dovolenja, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 74/98, št. vozniškega
dovolenja S 1043789, reg. št. 8827.
s-18041

Kaimel Mitja, Koritno 49, Bled, Alpetou-
rovo vozno karto št. 502420. g-18015

Kaltak Dževad, Tavčarjeva 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
S00281270, izdala UE Jesenice. g-18296

Kaučič Miha, Ulica frankolovskih žrtev
3, Celje, vozniško dovoljenje, št. 46145.
p-18035

Kašaj Monika, Sokolski trg 7, Dolenjske
Toplice, spričevalo 2. letnika Trgovske šole
v Novem mestu, izdano leta 1998. g-18125

Keber Anja, Volčja Draga 15, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje. g-18224

Kermavner Dragica, Tesovnikova ulica
58a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972164, reg. št. 180407, izda-
la UE Ljubljana. s-18060

Klančar Miroslav, Križ 268, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2523,
izdala UE Sežana. g-18313

Kleva Fabijo, Malija 36, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4355, izdala
UE Izola. g-18110

Kliner Zdravko, Rore 21, Ljubno ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1740. p-18015

Klinčar Dušanka, Zlakova 4a, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-18078
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Knavs Martina, Veliki vrh 17, Nova vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1997
v Ljubljani. g-18032

Kobal Darko, Triglavska 21/a, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 15236.
g-18304

Kobal Ticijana, Ob stolpu 8 a, Izola, di-
plomo, št. 154, izdana na ime Petrošanec
Ticijana. g-18300

Kobovc Peter, Sv. Boštjan 13, Dravo-
grad, študentsko izkaznico št. 19326304,
izdala Ekonomska fakulteta. s-18074

Kocjančič Mladen, Ulica bratov Rozman
4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co,7016. s-18048

Kogoj Dean, Cesta na Markovec 47, Ko-
per, vpisni list za čoln, št. 01-03-978/93.
g-18303

Kokalj Maja, Vandotova 8, Kranjska Go-
ra, diplomo Gimnazije Jesenice-družboslov-
no, jezikovne usmeritve. g-18218

Kokol Nataša, Opekarska ul. 2, Kočev-
je, spričevalo Upravno administrativne šole,
šolsko leto 1989/90. g-18204

Kokolari Elmi, Budakova št. 79, Suva
Reka, delovno knjižico. s-18065

Komac Vojko, Brdo 68, Bovec, delovno
knjižico, izdala UE Tolmin. g-18163

Korpivec Aleš, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
444604, reg. št. 180833, izdala UE Ljub-
ljana. s-18035

Kosharska Ljudmila, Pušča 32, Černe-
lavci, Murska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 64650, ser. št. A0423371, izdano
11. 11. 1998 v UE Murska Sobota.
g-18164

Kotar Mateja, Podkum 32, Podkum, štu-
dentsko izkaznico št. 31010540, izdala Fa-
kulteta za farmacijo. g-18127

Kozamernik Mitja, Lovšetova ulica 16,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
28009881, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. s-18215

Kozamernik Mitja, Lovšetova ulica 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
30110. s-18217

Kramar Ljudmila, Jakčeva 5, Ljubljana,
vozovnico, št. 594 s 100% popustom s
spremljevalcem. s-18137

Krašna Rajko, Leninova 1, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3333, izdala
UE Piran. g-18312

Kreačič Alenka, Kalinškova ulica 33,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
805346, reg. št. 35213, izdala UE Kranj.
s-18023

Kugovnik Otmar, Letuš 65, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 901953. p-18008

Lapajne Marjanca, Društvena ulica 10,
Ljubljana, dijaški mesečni vozovnici, št.
21294 in 31506, izdal LPP Ljubljana.
s-18347

Laznik Dragica, Gor. Pijavško 28, Kr-
ško, preklic vozniškega dovolenja, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 14/99. p-18030

Leskošek Marko, Jenkova 39, Velenje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne šole
rudarstva. p-18094

Ložar Gregor, Brejčeva 30, Domžale,
spričevalo za šolsko leto 1996/97.
g-18162

Lovec Sebastijan, Podgrajska ulica 36,
Ilirska Bistrica, indeks št. 18981260, izdala
Filozofska fakulteta leta 1998. s-18331

Lovše Jože, Tirna 27/a, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 622278, iz-
dala UE Zagorje ob Savi. p-18097

Lubšina Marina, Vrba 14, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 461297,
izdala UE Jesenice. s-18317

Lukšič Branko, Ivana Roba 50, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
22061, izdala Novo mesto. g-18222

Lušenc Diana, Škapinova 4, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-18036

Mahmutović Fikret, Gata 46, BIH, diplo-
mo Kovinarske in cestnoprometne šole v
Škofji Loki, poklicnegi voznik, št. I.OD-49-J,
izdana 8. 1. 1986. s-18082

Majdič Valerija, Levčeva 16, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
462023, reg. št. 27077, izdala UE Domža-
le. s-18156

Malc Marjan, II. prekomorske 35/e, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 5453.
g-18284

Martinuč Negovan, Bukovica 98, Volčja
Draga, spričevalo 3. in 4. letnika Gradbene
tehnične šole v Ljubljani. g-18289

Marčič Dejan, Erjavčeva 30, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 43849. p-18076

Mate Matjaž, Letoviška pot 1, Portorož,
zavarovalno polico št. AO 0675522.
g-18118

Merc Asibila, Kaplja vas 2, Prebold, spri-
čevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Bo-
ris Kidrič Celje, izdano leta 1990. p-18010

Merc Asibila, Kaplja vas 2, Prebold, spri-
čevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Celju, izdano leta 1991. p-18011

Merc Asibila, Kaplja vas 2, Prebold, spri-
čevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru-modna modelatorka, izdano leta
1994. p-18012

Metelko Olga, Mevce 1c, Ivančna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19137, izdala UE Grosuplje. s-18070

Metelko Tatjana, Abramova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 1. letnik Srednje grad-
bene šole, izdano leta 1981 na ime Mišič
Tatjana. s-18029

Mezinec Orlando, Brestovica pri Komnu
115, Komen, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. 1305, izdala UE Sežana.
g-18097

Mihelčič Gregor, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnik Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1996.
s-18072

Miklavc Simona, Pondor 9/b, Tabor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Celju, smer ekonomsko-komercialni teh-
nik, za šolsko leto 1996/97. p-18051

Mikulandra Drago, Pot na Zali rovt 3,
Tržič, 9 delnic M banke, št. 00885126.
s-18178

Milanović Zalar Rosica Aleksan, Gregor-
čičeva 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 189092, št. reg. 1839, izdala
UE Kranj. s-18247

Milavec Tina, Ul. Mirka Tomšiča 9, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1594-017. s-18153

Mirtič Borut, Srednje Gameljne 33d,
Ljubljana, delovno knjižico. s-18188

Mladenovič Katjuša, Gregorčičeva 28,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-18223

Modic Zdenka, Albrehtova ulica 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245740, št. reg. 5515. s-18261

Mohar Bojana, Markovec 2, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1156321, reg. št. 10093, izdala UE Cerk-
nica. s-18177

Mohorko Miroslava, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769931, št. reg. 89718. s-18336

Mori Franci, Brzni vrh 44/b, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5994,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-18092

Mori Patricija, Partizanska 21, Kanal,
vozniško dovoljenje. g-18107

Mosem Darko, Radež 6 a, Loka pri Zida-
nem mostu, spričevalo 3. letnika Srednje
kemijska šole, izdano leta 1982. g-18208

Mostar Tomaž, Galjevica 79, Ljubljana,
evidenčni list za čoln št. 01-03-728/1/
1997, izdan dne 22. 7. 1997, izdala Upra-
va RS za pomorstvo, izpostava Izola.
p-18024

Muller Klara, Ul. Matije Tomca 4, Dom-
žale, dijaško mesečno vozovnico, št.
32351. p-18024

Nimani Burim, Draveljska 29, Ljubljana,
odločbo, št. 3331-0386/91-2-052 z dne
1. 4. 1991. s-18036

Obrez Vesna, Ljubljanska 64, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 45624.
p-18074

Ogrin Janko, Janežičeva cesta 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1095881, reg. št. 164182, izdala UE Ljub-
ljana. s-18068

Olenik Ecio, Kampel 64, Koper, prekli-
cuje evidenčni list za čoln št. 02/
03-1251-87, izdan 3. 7. 1987. g-18122

Ostaševski Tea, Ul. Molniške čete 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1998. s-18272

Pajazetovič Husein, Kanižarica 14/a, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10814, izdala UE Črnomelj. p-18095

Pakiž Mitja, Gerbičeva ulica 25, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, št. 6472. g-18212

Palčič Barbara, Cesta 4. maja 2, Cerkni-
ca, študentsko izkaznico št. 3442, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta. s-18337

Papler Marjan, Sp. Besnica 130, Zgor-
nja Besnica, Alpetourovo vozovnico št.
472209. g-18123
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Pavlin Aldo, Opekarniška 31, Šempeter
pri G., vozniško dovoljenje, št. 2764, izdala
UE Nova Gorica. g-18102

Pelko Franc, Jekčeva ulica 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S631864, št. reg. 24019. s-18026

Penko Milena, Petelinje 27, Pivka, 3 del-
nice M banke, št. 00837792. s-18146

Perdan Andrej, Adamičeva ul. 9, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št. 9704, izdala
FDV. s-18197

Perdan Andrej, Adamičeva ulica 9, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24368. s-18198

Perić Dragan, Polanškova ulica 19, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1998. s-18227

Pernat Boris, Lutverci 37, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9784, izdala
Gornja Radgona. g-18299

Petrič Srečko, Rateče 105, Rateče, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje elektro
šole. p-18019

Petrun Ulaga Miriam, Vegova ulica 6 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688257, št. reg. 77881. s-18267

Pešak Gregor, Oprešnikova 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523831, reg. št. 36115, izdala UE Kranj.
g-18228

Picej Igor, Cankarjeva 23, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. g-18158

Pirih Klavdij, Srednja Kanomlja 19 a, Idri-
ja, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-18333

Platovšek Aleš, Homec 16, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, št. 42732.
p-18077

Pleničar Branko, Šegova ul. 6, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30874, izdala UE Novo mesto. s-18190

Požun Rada, Pot na visoko 14, Ljublja-
na, 5 delnic M banke 1. misije, št.
00455423. s-18155

Podbevšek Tonka, Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19216. s-18061

Pogladič Matjaž, Center 132a, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGH, št. 12947, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-18295

Ponebšek Marija-Magdalena, Tenetiše
13, Litija, spričevalo 1., 2. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu administrativne šo-
le - izdal Šolski center za vzgojo pisarniških
kadrov. s-18062

Pongrac Janez, Kvedrova cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 768009, reg. št. 122356, izdala UE
Ljubljana. p-18102

Ponikvar Primož, Bratovševa ploščad
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1065568, št. reg. 210314.
s-18142

Poravne Marija, Novi trg 26a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11237,
izdala UE Kamnik. s-18047

Povše Gregor, Aličeva ul. 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1106345, reg. št. 192217, izdala UE
Ljubljana. s-18085

Povše Milan, Cerovica 19, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1198815, izdala UE Litija. s-18033

Pravdič Rajko, Begunje 60, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25983. g-18307

Premrov David, Štula 22, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1189639,
reg. št. 219882, izdala UE Ljubljana.
s-18387

Pulko Tanja, Kržišnikova 4, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15627.
s-18083

Rahonc Boris, Hafnarjeva 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
360625, reg. št. 1991, izdala UE Kranj.
g-18168

Razboršek Dušan, Prisojna 10, Litija, za-
varovalno polico št. 101135031, izdala Za-
varovalnica Slovenica. g-18016

Rek Marko, Prisoja 3, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7953,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-18063

Remar Aleš, Cesta talcev 8 b, Jesenice,
vozniško dovoljenje za moped, št. S
1176041. g-18214

Remškar Boris, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Poslovodske
šole, št. 45, izdano leta 1976. s-18027

Rešek Janez, Zasip-Sebenje 1, Bled,
spričevalo, št. 18, šolsko leto 1976/
77-strojni ključavničar. g-18294

Rožič Aleš, Račni vrh 7, Dob pri Domža-
lah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700327, št. reg. 28171, izdala UE Domža-
le. s-18053

Rožman Barbara, Jankoviči 11/a, Adle-
šiči, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10117, izdala UE Črnomelj. p-18080

Rojc Franci, Preserje pri Radomljah 2,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 675926, reg. št. 28096, izdala UE
Domžale. s-18129

Rojc Robert, Kubed 10, Gračišče, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1983. s-18250

Rojnik Goran, Na zelenici 6, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1171119, izdala UE Žalec. p-18062

Rojnik Špela, Rašiška 9, Mengeš, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1068324, reg. št. 30950, izdala UE Dom-
žale. g-18297

Ropotar Ivica, Šaranovičeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38440.
p-18084

Rozman Gregor, Gortinska c. 39, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole.
g-18160

Rošić Hajrudin, Žitkovci 65, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10490,
izdala UE Lendava. p-18082

Ruden Anja, Smerdujeva ulica 1, Ljublja-
na, zaključno spričevalo za 8. razred OŠ
Brod, izdano leta 1993. s-18046

Sarič Dejan, Prekomorskih brigad 7, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. S 935691,
izdala UE Tolmin. g-18316

Savinek Karin, Podvin 138, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 580819,
izdala Žalec. p-18006

Savinek Marko, Podvin 138, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 580497,
izdala UE Žalec. p-18005

Savić Ljiljana, Polje, Cesta XXXII/29,
Ljubljana, spričevalo 4. letnik Srednje
pedagoške šole, izdano leta 1984.
s-18149

Savičič Radomir, Prekomorskih brigad
2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 8878. p-18041

Seme Darja, Poženelova 3, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Laško. g-18034

Simčič Ksenija, Hum 73, Kojsko, voz-
niško dovoljenje. g-18302

Sivec Andreja, Korytnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931019, št. reg. 177132. s-18031

Smajlagič Đemal, Novi log 19e, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5564. g-18169

Sobočan Romana, Dolnja Bistrica 163,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15269, izdala UE Lendava. p-18069

Sonc Marko, Tominškova 46, Ljubljana,
spričevalo 2. letnik Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1998.
s-18219

Sorbara Ana, Pivška ulica 5, Postojna,
delovno knjižico. s-18054

Sprager Magdalena, Podutiška cesta
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 261897, št. reg. 25473.
s-18012

Srabočan Renata, Novake 1, Nova Cer-
kev, spričevalo za leta 1978 do 1981.
p-18056

Stantić Pavlinić Mirjana, Slovenska ce-
sta 55 c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
140654. s-18326

Sternad Rene, Mostečno 51, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
15869. g-18283

Strasberger Vito, Brod 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28519,
izdala UE Novo mesto. g-18108

Strle Ivan, Nova pot 8, Leskovec, diplo-
mo, št. 713 Srednje kovinarske in elektro
tehnične usmeritve Krško, izdana leta 1990.
g-18285

Strniša Klemen, C. na Rupo 23, Kranj,
vozno karto na relaciji Kokrica-Kranj.
g-18117

Strojan Tina, Milčinskega 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11900.
s-18040

Sušelj Daria, Čepno 10, Košana, voz-
niško dovoljenje, št. 13968. p-18018

Sušelj Darja, Čepno 10, Košana, štu-
dentsko izkaznico št. 19338918, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. p-18040
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Šetinc Irena, Dobrovnik 264/a, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5353, izdala UE Lendava. p-18083

Šiler Andrej, Bukovžlak 93, Teharje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33608.
p-18079

Šišić Tamara, Tesarska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1002720, št. reg. 201162. s-18271

Škufca Marina, Glavna cesta 8 A, Mirna,
spričevalo Gostinsko poslovne šole Ljublja-
na-enota Novo mesto, izdano leta 1982.
g-18282

Škufca Simona, Sela pri Hinjah 11, Hi-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38370, izdala UE Novo mesto. s-18037

Šlivova Besim, Ul. Gorenjskega odreda
16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 48290, št. S 1167607, izdala UE Kranj.
g-18007

Špegelj Pavel, Sp. Dolič 10, Vitanje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13445.
p-18028

Štravs Jože, Vrbje 83/b, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 285451, izda-
la UE Žalec. p-18009

Šuen Majda, Bišečki vrh 8, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39393,
izdala UE Ptuj. g-18011

Švarc Janez, Bišečki vrh 37, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2326, izdala UE Ptuj. g-18166

Taborin Dragan, Podhom 60, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7134. g-18310

Tavčar Mateja, Trzinska c. 9, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700615, št. reg. 28838, izdala UE Domža-
le. s-18138

Tegelj Irina, Planina 145, Planina, voz-
niško dovoljenje. g-18220

Teran Mojca, Praprotna polica 37, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
599899, reg. št. 29076. g-18176

Terbižan Dario, Rozmanova 25, Koper,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kovinar-
ske in prometne šole v Kopru. s-18246

Tisnikar Franjo, Turiška vas 25, Šmart-
no/Slovenj Gradec, spričevalo 1., 2.in 3.
letnika Kovinarko metalurške šole Ravne na
Koroškem, šolsko leto 1970/73. g-18291

Tkalčič Vinko, Kristanova ulica 10, Ljub-
ljana, 9 delnic 2 emisije, št. 00968340
M-banke. s-18335

Tlakar Zvonko, Šentjanž 18, Rečica ob
Savinji, preklicuje potrdilo za varno delo s
traktorjem. g-18159

Tomažič Janez, Pod gozdom cesta VII
9, Grosuplje, spričevalo o končanem 4. let-
niku Srednje agroživilske šole - smer veteri-
narski tehnik, izdano leta 1997. s-18263

Tomše Jožica, C. 4. julija 60/a, Krško,
letno spričevalo 1. letnika Srednje gostin-
ske in turistične šole Novo mesto, št. mat.
lista 835, za šolsko leto 1980/81. g-18161

Turšič Jože, Kebetova 16, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
418838.reg. št. 5079, izdala UE Cerknica.
g-18298

Udovič Vladimir, Viška cesta 49 B, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbe-
ne tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1983. s-18346

Unetič Stanka, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134537, reg. št. 120264, izdala UE Ljublj-
na. s-18038

Uranjek Petra, Straže 96, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11921, iz-
dala UE Slovenj Gradec. g-18288

Valentinčič Katarina, Brilejeva ul. 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050859, reg. št. 194617, izdala UE Ljub-
ljana. s-18088

Veber Katja, Mrzla luža 9, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1100811,
št. reg. 10569, izdala UE Trebnje. s-18340

Vencelj Nina, Oražnova 8, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 18980901, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. s-18147

Vengust Božidar, Gasilska ulica 12, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2278, izdala UE Cerknica. s-18233

Verbai Alen, Šalovci 164/b, Šalovci, za-
varovalno polico. p-18055

Verdnik Marija, Trnoveljska c. 96, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10788, iz-
dala UE Celje. p-18038

Vernekar Peter, Libeliče 33, Libeliče,
študentsko izkaznico, št. 71970196, izdala
Biotehnična fakulteta. s-18075

Vižintin Darja, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-18010

Vodenik Branko, Poklukarjeva ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 584745,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-18150

Vogrinčič Anica, Pertoča 35, Rogašov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 3518. p-18098

Vračun Sonja, Cankarjeva 1 a, Krško,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne PTT šole
v Ljubljani, izdana na ime Bratanič Sonja.
g-18210

Vrečar Sabina, Drstelja 48, Destrnik, za-
ključno spričevalo 3. letnega programa šivi-

lja-krojač, izdala Srednja tekstilna šola Mur-
ska Sobota. s-18185

Vrhunec Tina, Beethovnova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999542, reg. št. 209545, izdala UE Ljub-
ljana. s-18078

Vrhunec Tina, Beethovnova ulica 7, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 180817, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-18079

Vrtačnik Tjaša, Pot v smrečje 28, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-18152

Vukadin Vladimir, Viška cesta 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885955, št. reg. 172873. s-18017

Vukojevič Danica, Turjaško naselje 12,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje trgovske šole, smer komercialni
tehnik, izdano leta 1994. s-18179

Vuković Elmin, Kamnica 18, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo za 1. do 6. razred OŠ F-
ranc Ravbar. s-18277

Zagvozda Ivan,Jakčeva ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
129934, št. reg. 67811. s-18305

Zakrajšek Boris, Gorjančeva ul. 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 647034, reg. št. 103730, izdala UE
Ljubljana. s-18290

Založnik Stanko, Žiče 83 A, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 8636. p-18007

Ziherl Iztok, Jakčeva 39, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14112. s-18216

Zorman Karmen, Gubčeva 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15012, izdala UE Slovenj Gradec. g-18173

Zorč Miroslav, Brdo 52, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 64428, izdala UE Tolmin.
g-18172

Zubin Veronika, Vena Pilona 2, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 42813. g-18213

Zupančič Mateja, Ulica prvoborcev 25,
Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1086442. p-18037

Zver Mario, Kmečka ul. 4, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 26805. g-18099

Žagar Miha, Klek 40, Trbovlje, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/
13-2167/94. g-18308

Žager Miran, Zidanškova 8, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18080, iz-
dala UE Velenje. p-18100

Žnidar Štefan, Utik 24, Ljubljana, delov-
no knjižico. s-18203

Županc Alojz, Staretova 26, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 735054,
reg. št. 20790, izdala UE Kranj. g-18098
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Obvestilo

Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
28. 8. 1998 objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sestavni del tega navodila so tudi vzorci obrazcev, ki so
dosegljivi tudi na Internetu na naslovu http://www.uradni-list.si.

Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu: objave@uradni-
list.si ali na disketi, potrebujemo pa isto besedilo in naročilnico tudi po faksu. Oglas
pošljite do ponedeljka do 10. ure, morebiten preklic objave pa najkasneje do srede
do 12. ure, s tem da obračunamo 40% vrednosti objave.

Hvala za razumevanje.
                                                                                             Uredništvo
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